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[QUINTA SEMANA] 

 
BoCA - Biennial of Contemporary Arts / 2ª edição 

 
A BoCA já completou um mês de programação intensa, repleto de criações a estrearem a 
nível mundial e nacional. Para a Semana Santa que se segue, a Bienal volta a redefinir as 
noções religiosas da contemporaneidade e abre espaço para que o público veja, não só as 
inaugurações desta semana, mas também para que aproveite para visitar - caso ainda não 
o tenha feito - todas as instalações que seguem em permanência. 

A semana começa com a possibilidade de fazer parte da performance "espírita" e teatral de 
Mariana Tengner Barros. Em "Séance", a artista transporta o público para a época 
Vitoriana e interpreta um episódio de histerismo durante uma sessão espiritual, para 
relembrar a força feminista implícita na desconstrução moderna dessa condição enquanto 
comportamento normativo. Para ver na Casa Museu Fernando de Castro, no Porto, nos dias 
16, 17 e 18 de Abril. 

Também a 17 e 18 de Abril, sobe ao palco do Teatro Carlos Alberto "Hello My Name Is". 
Com direcção e interpretação de Paulo Castro, e inspirado pela obra "Coros para depois 
dos assassinatos" (1998) de Edward Bond, esta distopia ficciona uma ditadura militar. Um 
espectáculo que é igualmente denso a nível poético e a nível político. O encenador dará 
ainda um workshop sobre teatro político no mesmo Teatro, dia 18. 

Em Lisboa, a 17 e 18 de Abril, estreia a performance-instalação "A Viagem Invertida" de 
Pedro Barateiro, no Teatro Nacional D. Maria II. Essa "viagem" tem como paisagem a 
exploração de minas de lítio em Portugal, substância que é o componente principal na 
fabricação de baterias de dispositivos como computadores e telemóveis, mas que é também 
utilizado para tratar estados de depressão e bipolaridade, como estabilizador de humor. 
Assim, esta nova criação recorre ao lítio e às suas utilizações para re-mapear a condição 
contemporânea, iluminando como diferentes narrativas se podem conectar. 

A 19 e 20 de Abril, quem passar no Museu Nacional dos Coches vai deparar-se com um 
novo tipo de "transporte" - cavalos, não verdadeiros mas sim daqueles em que a criança 
coloca uma moeda para poder andar. Nesta performance, "Coin Operated", quem os 
monta são os artistas, Jonas & Lander. Esta nova criação, em que se propõe novos actos 
performativos a cada "moeda" inserida, estabelece um diálogo directo com o público, com 



base na simbologia do visível: um homem montado a cavalo, e tudo o que esse momento 
de domesticação representou ao longo de diversas civilizações. 

No sábado dia 20, o projecto Ecotemporâneos apresenta a sua segunda sessão. Esta 
parceria da BoCA com a EGEAC cria uma comunidade de leitura aberta, inclusiva e 
acessível, que inclui deficientes visuais e auditivos. Em cada sessão há um(a) convidado(a), 
figura representativa da cultura e da sociedade contemporânea portuguesas, a apresentar 
um livro que escolheu e a abrir o diálogo para o público. Existirão ainda livros em braille e 
estará presente um intérprete de Língua Gestual Portuguesa. Na Estufa Fria, esta segunda 
sessão terá Mamadou Ba (dirigente do SOS Racismo) como convidado, com o livro “Dois 
Corvos Amarelos” de Matamba Joaquim e Bernadete Pinheiro. 

Por fim, seguem em permanência as obras de Marina Abramovic, Willliam Forsythe, Meg 
Stuart, André Romão, Horácio Frutuoso, Projecto Teatral, Tania Bruguera, Diana 
Policarpo e Marlene Monteiro Freitas, sendo que esta última estará apenas até dia 20. 

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 
 
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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