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[QUARTA SEMANA] 

 

BoCA - Biennial of Contemporary Arts / 2ª edição 

 
A BoCA 2019 já vai a meio mas ainda tem muito para dar a ver.  

Esta semana é particularmente especial pois será a única em que será possível ver as 
criações de todos os artistas residentes deste biénio: a instalação "Biblioteca" de Horácio 
Frutuoso, na Estufa Fria; a inauguração da instalação de Marlene Freitas Monteiro no 
Porto e ainda a performance de Gerard & Kelly, "State Of" e a instalação , "Total 
Eclipse", de Diana Policarpo em Braga. 

A semana começa amanhã, dia 9, com a estreia mundial de "Scotoma Cintilante", a nova 
criação de Jonathan Uliel Saldanha. Músico de visceralidades sonoras e performativas, 
formado em artes visuais, produtor e criador multifacetado, promete um 
concerto-performance sem igual: com um coro misto de cegos, onde se imprimirá uma 
partitura gráfica tridimensional. Às 19h30, na Universidade Católica, no Porto. 

No mesmo dia, mas na capital, o público poderá ver um corpo "desenhado, instalado, 
coreografado, visto, vivo, suspenso", como o descreveu Alexandre Melo, referindo-se à 
escultura em ferro feita por Rui Chafes e ao corpo que a habitava, o de Vera Mantero, 
quando a obra representou Portugal na 26º Bienal de Artes Visuais de São Paulo. Na altura 
intitulava-se "Comer o Coração" (2004), e agora evoluiu para "Comer o Coração em 
Cena", dada a migração desta performance-instalação para o palco do Teatro Nacional D. 
Maria II. 

De dia 10 e até dia 18, no Mosteiro de São Bento da Vitória, no Porto, será possível visitar 
"Cattivo - Instalação para Estantes de Partitura e Outros Materiais", a muito aguardada 
nova criação da artista residente BoCA 2019-2020, Marlene Monteiro Freitas. A 
coreógrafa e bailarina serviu-se das estantes de partituras que já a tinham acompanhado na 
peça "Bacantes" (2017) para criar uma instalação onde estabelece ligações entre elas e na 
qual questiona as suas propriedades expressivas, atribuindo-lhes qualidades 
antropomórficas. Uma obra que se situa entre o vegetal, o animal e um mundo de fantasia 
para o qual Marlene convida o público a entrar. 

A dia 11, o Teatro Nacional D. Maria II recebe o segundo dos três espectáculos previstos 
para esta semana. Trata-se de "Hello My Name Is", de Paulo Castro, uma peça de teatro 
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político, inspirada na obra de Edward Bond, "Coros para depois dos assassinatos" (1998). 
Distópica, pinta um mundo onde a classe militar tomou o poder e exerce a sua força sem 
misericórdia. O que torna esta peça ainda mais impressionante? O facto de contar com 
apenas um actor, que desempenha todos os papéis, do militar que dispara, ao familiar do 
morto que sofre a sua perda. 

Na mesma noite, acontece a performance "Silent Disco", a nova criação do actor e 
encenador Alfredo Martins. Um conceito conhecido, aqui performatizado de forma 
diferente: uma festa em que cada um dança ao som que passa nos seus auscultadores 
pessoais. Trata-se de um espectáculo imersivo que explora a dinâmica tecnológica deste 
tipo de festas, e que questiona o potencial reivindicativo do clubbing como actividade. 

A fechar a semana, o sítio para estar será o gnration, em Braga. É lá que terá lugar 
"Seánce", uma performance de Mariana Tengner Barros. A artista veste o papel de 
médium, jogando com a teatralidade própria desta actividade, e leva o seu público para uma 
sessão de "revelação espiritual". No mesmo dia e no mesmo local, inaugura ainda "Total 
Eclipse", a nova criação de Diana Policarpo, artista residente na BoCA 2019-2020. 
Instalação sonora inspirada no trabalho de Johanna M. Beyer (1888-1944), coloca questões 
de forma crítica sobre o conceito de poder na cultura contemporânea, questões nas quais o 
som desempenha um papel capital. Superando o período desta edição da BoCA, a obra de 
Policarpo ficará patente até 30 de Junho. 

Nos dias 13 e 14, é Lisboa que mexe: por um lado, no MAAT vai poder-se assistir à 
performance "State Of", de Gerard & Kelly, também artistas residentes deste biénio; e no 
TNDMII, estreia "Bombyx Mori", espectáculo de Ola Maciejewska. O primeiro conta com 
coreografia, pole dance, jogos referenciais à bandeira americana e ao hino, como formas de 
abordar questões como a identidade nacional e os códigos de um submundo experimental e 
vanguardista. O segundo consiste numa peça onde três intérpretes femininas dançam com 
grandes pedaços de tecido preto, num formato que alude aos bichos-da-seda, espécie que 
simboliza a dependência total do animal ao humano. Ola Maciejewska dará ainda um 
workshop para estudantes e profissionais de artes performativas na mala voadora (Porto), 
no dia 11. 

À parte das estreias, é de referir que, depois de passar por Lisboa e Porto, a 
conferência-performance "Os Animais e o Dinheiro" de Gonçalo M. Tavares & Os 
Espacialistas, tem agora data final em Braga, a 13 de Abril, pelas 18h00; que o concerto 
"duploc barulin", de Tânia Carvalho, depois de se estrear em Lisboa, acontece agora 
também em Braga, no mesmo dia; e que ainda que seguem em permanência as obras de 
Marina Abramovic, Willliam Forsythe, Meg Stuart, André Romão e Jonathas de 
Andrade, sendo que esta última termina já dia 13, em Lisboa. 

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

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