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BoCA - Biennial of Contemporary Arts / 2ª edição 

 
A fechar o mês de Março, a programação da BoCA continua a dar que falar. Promete-se 
uma semana preenchida, com especial destaque para a conferência-performance de hoje 
no Teatro Trindade de Gonçalo M. Tavares & os Espacialistas e para a celebração 
religiosa dedicada à Beyoncé - "Beyoncé Mass", por Yolanda Norton. 

Hoje, 26 de Março, em Lisboa, ou sábado, 31 de Março, no Porto, vai poder ver Gonçalo 
M. Tavares & Os Espacialistas subirem ao palco e revelarem o seu "Laboratório de 
Formas de Sentir Acima da Média", um espaço efémero para a Arte Direta, que partindo do 
tema "Os Animais e o Dinheiro", pretende consciencializar-nos para as potencialidades 
artísticas do nosso dia-a-dia. 

Já amanhã, 27 de Março, inaugura "Biblioteca", de Horácio Frutuoso, um dos artistas 
residentes da BoCA 2019-2020. Esta peça é a resposta do artista plástico à proposta da 
BoCA em criar uma instalação tendo como ponto de partida o vídeo “A Experiência do 
Lugar II” de Helena Almeida. Na verdade, o artista criou não uma, mas três 
esculturas-instalações que reflectem sobre o ritual e o sagrado, extrapolando as paredes 
brancas do museu e da galeria para criar em acrílico. Na Estufa Fria, em Lisboa, até 30 de 
Abril. 

Também em Lisboa, dia 29 de Março, inaugura "São Simeão da Montanha Admirável", 
uma nova criação do colectivo Projecto Teatral inspirada em São Simeão Estilita. Este 
grupo, constituído por João Rodrigues, Maria Duarte, Helena Tavares, André Maranha e 
Gonçalo Ferreira de Almeida, mantém sempre os seus projectos em segredo até à hora da 
sua inauguração (não há sinopses e não há imagens publicadas). Mas o que sabemos 
sobre este espectáculo já vale por muito - a localização será a incrível Igreja do Convento 
de São Pedro de Alcântara, em pleno centro de Lisboa. 

A 29 e 30 de Março terá lugar um dos eventos mais esperados da BoCA 2019: "Beyoncé 
Mass", na Igreja do Convento dos Inglesinhos. Yolanda Norton, lado a lado com um coro 
gospel, apresentará o seu discurso fortemente empoderador, inspirado na música e vida da 
cantora Beyoncé e dedicado aos marginalizados e aos esquecidos, particularmente às 
mulheres negras – às suas vidas, aos seus corpos e às suas vozes. 

http://www.bocabienal.org/evento/os-animais-e-o-dinheiro/
http://www.bocabienal.org/evento/os-animais-e-o-dinheiro-porto/
http://www.bocabienal.org/evento/biblioteca/
http://www.bocabienal.org/evento/sao-simeao-da-montanha-admiravel/
http://www.bocabienal.org/evento/beyonce-mass/
http://www.bocabienal.org/evento/beyonce-mass/


Outra estreia imperdível a acontecer a 29 e 30 de Março, mas no Teatro Rivoli no Porto, 
será o espectáculo de Gabriel Ferrandini, no Rivoli. O músico sai de trás da bateria e 
concebe a sua primeira criação de palco, cuja interpretação partilha com o actor Frederico 
Barata. Intitulada "Rosa. Espinho. Dureza.", constitui-se em três atos baseados em três 
facetas da vida de cada um: trabalho, sexo e amor. Este tríptico testará os limites da lógica 
e da repetição, exigindo resiliência tanto por parte dos intérpretes como do público. 

Já em Braga, a Casa dos Crivos prepara-se para receber uma das principais figuras do 
rock português: Adolfo Luxúria Canibal. Depois de Maria Trabulo, este será o segundo 
artista a activar o espaço. Mas o fundador dos Mão Morta não se apresenta aqui para 
cantar: terá sim uma performance a dia 30, intitulada "(Des)dobras", com instalação 
patente na semana seguinte. 

Por fim, a não perder a conversa com a artista venezuelana Arca, nas Carpintarias de São 
Lázaro em Lisboa, dia 31; os 3 solos de dança por parte do Programa para Ativação de 
Criação em Artes Performativas (PACAP) no Museu Calouste Gulbenkian do Porto, a 29 
e 30 de Março; ou a festa com Pantha Du Prince, no Club Pérola Negra, no Porto, dia 30. 

À parte das estreias,seguem em permanência as obras de Marina Abramovic, Willliam 
Forsythe, Meg Stuart, Jonathas de Andrade, Ryan Trecartin, João Pedro Rodrigues e 
João Guerra da Mata e André Romão. 

Até 30 de Abril, toda a programação da BoCA, bem como informação sobre os workshops, 
masterclasses e conversas pode ser consultada em www.bocabienal.org. 

PressKit: www.bocabienal.org/presskit 
 
Site oficial: bocabienal.org  
Facebook: facebook.com/boca.bienal 
Instagram: instagram.com/bocabienal  
Twitter: twitter.com/BBienal 
Youtube: https://www.youtube.com/bocabienal 
 

Para mais informações:  

Cláudia Duarte | This is Ground Control 
PR & Communications Space Controller  
+ 351 963 884 269  
claudia@thisisgroundcontrol.pt  
www.thisisgroundcontrol.pt 

http://www.bocabienal.org/evento/rosa-espinho-dureza/
http://www.bocabienal.org/evento/adolfoluxuriacanibal/
http://www.bocabienal.org/evento/arca/
http://www.bocabienal.org/
http://www.bocabienal.org/presskit
http://www.bocabienal.org/presskit
http://www.bocabienal.org/presskit
http://bocabienal.org/
https://www.facebook.com/boca.bienal/
https://www.instagram.com/bocabienal/
https://twitter.com/BBienal
http://www.youtube.com/bocabienal
http://www.thisisgroundcontrol.pt/

