O PÚBLICO VAI AO TEATRO

Aldara Bizarro
Título

ENCONTROS SOBRE
POLÍTICAS DA RECEÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
DE PÚBLICOS NO CONTEXTO
DAS ARTES PERFORMATIVAS

O Tubarão, a Annie Hall e os
últimos 20 anos em minutos.
Sumário

Na minha intervenção irei recordar
a minha experiência enquanto público
quando era jovem, com os meus pais,
no fim dos anos 70, procurando relembrar
a enorme curiosidade que existia por se ter
saído de uma ditadura e se viver em liberdade. Irei também percorrer, através da
minha experiência, algum trabalho de
desenvolvimentos de públicos dos últimos
20 anos do qual fiz parte, enquanto artista,
e ainda partilhar uma questão para debate:
se não estaremos a dividir muito os públicos e o que se espera do público e da programação do futuro.

São Luiz Teatro Municipal
29 e 30 outubro

(DES)ENVOLVER
PÚBLICOS
Elisabete Paiva
Título

Questões sensíveis

Isabel Branco

Sumário

Título

Aquilo que me move é fazer perguntas que
coloquem em causa aquilo que, aparentemente, parece certo. Os conceitos parecem-me menos suspeitos quando são
provisórios. O mesmo acontece com o
(des)envolvimento de públicos. Será tanto
melhor quanto for provisório. De resto,
aquilo que desaparece pode ser tão significativo como aquilo que aparece.

Públicos – Criar, construir e partilhar
Sumário

Se eu fosse um objecto seria objectivo, como
sou um sujeito, sou subjetivo, José Bergamín
A educação é tarefa de sujeitos e a sua meta
é formar também sujeitos, não objectos nem
mecanismos de precisão, daí que esteja envolta
por um forte componente histórico-subjetivo,
tanto para aqueles que a distribuem como para
aqueles que a recebem. in Salvater, Fernando.
(1997) O valor de educar.
Partindo do conceito de público e de públicos, e ainda de educar, falaremos do significado das ações, da partilha de valores e
de afetos, da criação através de meios de
expressão diferentes, da construção de
conhecimento e desenvolvimento de competências que permitem abordagens ativas
de inclusão social e cultural. Urge desenvolver o sentido comunitário integrador
de identidades de públicos diversos que
permitam ultrapassar barreiras e muros.
Como o fazer será motivo de debate/
questionamento.

Mafalda Dâmaso
Título

Contextualizar o desenvolvimento de
públicos: do Arts Council England aos
modelos económicos para além do
crescimento
Sumário

A minha intervenção será sobre a noção de
desenvolvimento de audiências. Começarei
por fazer um sumário da história recente
destas discussões em Inglaterra. A isto se
seguirá uma reflexão sobre a possibilidade
de separar a ideia de desenvolvimento
de audiências dos pressupostos de modelos
económicos assentes na ideia de
crescimento.
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Vítor Paulo Pereira

MODOS DE FAZER
– CASOS DE
REFERÊNCIA

Luís Ferreira
Título

Mediar um país descalço que
não procura o seu par.

Projetos convidados:
				
Programa Conhecimento,
Walk & Talk (Jesse James)
O Walk&Talk é um festival anual de artes,
focado nas artes visuais, mas extremamente interessado no cruzamento com
outras disciplinas, das artes performativas
à arquitetura, design e música. A sua
missão é estimular a criação no contexto
cultural e geográfico dos Açores.
O Programa de Conhecimento prossegue
o investimento do Walk&Talk nos eixos
do pensamento, reflexão e debate, como
fundamentais à construção de matéria
em torno dos conteúdos do festival, dando
forma a um projeto de envolvimento e
mediação de públicos de diferentes faixas
etárias e origens, capacitados a complementar e consubstanciar a criação artística
do Walk&Talk. O Programa de
Conhecimento promove atividades práticas
e teóricas que tomam partido da presença
dos criadores e peritos participantes no
festival, como aulas abertas, masterclasses,
workshops, conferências, laboratórios,
oficinas e visitas guiadas.

Sumário

Para mobilizar temos que criar o discurso
e envolver as comunidades; temos de criar
a necessidade, a pertinência e o sentimento
de pertença. Colocar a cultura no centro
ou na base do pensamento e do desenvolvimento. Aquela que une e cria pensamento.
Aquela que desenvolve economias, comunica territórios, cria diálogos. Aquela que
atribui um propósito às ações e ao património. A ausência de um olhar integrado
marginalizou a cultura nas elites e nos
grandes centros de poder. A sacralização
cultural criou um vazio preenchido pelo
entretenimento de fraca qualidade.
Centralizar a cultura é recentrar o olhar no
que é essencial para o desenvolvimento
humano.

O Público vai ao Teatro, TMV
(Sara Duarte e Catarina Soares)
Projeto de desenvolvimento de públicos,
dinamizado pelo teatro meia volta e depois à
esquerda quando eu disser, que se debruça
sobre a análise e compreensão da experiência intelectual e emotiva do espectador em
relação ao espetáculo e ao evento performativo como um todo (articulação do eixo da
receção com os eixos da criação e da programação). Desenvolve-se dentro do espaço
das instituições culturais, convocando para
este espaço segmentos–alvo da população
com o propósito de os aproximar da sua
programação, mas também de os auscultar
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em relação às suas representações acerca
das instituições culturais, as suas expectativas, gostos e de compreender de que forma
estes aspetos se podem refletir no processo
de definição de uma programação. Tem
como objetivos promover o envolvimento
e capacitação dos cidadãos face às instituições de programação cultural, possibilitar a
sua participação na governança dos bens
culturais comuns, desenvolver modelos de
interação e mediação entre agentes culturais
(público, criadores, equipas de produção
cultural) e reforçar o vínculo entre públicos
e instituições culturais, através da criação
de laços e memórias afetivas dos espaços.
Este projeto conta já com duas edições: a
primeira, entre 2011 e 2013, em colaboração
com o Teatro Nacional São João; e a
segunda, que decorreu entre 2016 e 2018,
no São Luiz Teatro Municipal.

que pretende desenvolver um plano de
intervenção, a nível nacional, no domínio
das diferentes formas de arte em contexto
escolar: Artes Visuais, Dança, Música
e Teatro.
Através de uma estratégia integrada, o
Programa visa promover as artes e a cultura no universo escolar, em parceria,
sempre que possível, com as distintas
Instituições Culturais. Estas dinâmicas
dirigidas a crianças, professores e famílias,
procuram potenciar o desenvolvimento de
atividades estruturadas que fomentem o
gosto pela Arte, a criação de hábitos culturais e a valorização da Arte como uma
forma de conhecimento.

“O ESPECTADOR
ESPANTADO”,
DE EDGAR PÊRA
(2016, 70 MIN)

23 Milhas (Luís Ferreira)
O 23 Milhas é um projeto de transformação e desenvolvimento cultural, transversal
e inclusivo, que se funda num olhar sobre
a relação entre pessoas e territórios, e que
tira partido da lógica policêntrica do
povoamento do concelho de Ílhavo,
focando-se no território, na comunidade
e na relação com o exterior. Tem três objetivos estratégicos: promover as práticas e a
participação cultural da comunidade, contribuir para o desenvolvimento do setor
cultural, reforçar a coesão e a atratividade
do território. Em quatro espaços,
Laboratório, Fábrica, Casa e Cais, é dinamizado um plano holístico para a cultura,
valorizando o património imaterial ilhavense, integrando a comunidade nos processos de criação e promovendo rituais
que estimulam a criação e o pensamento
e cultivam a relação entre criador
e espectador.

Sinopse

“Espantar-se é interrogar”. O Espectador
Espantado é uma cine-investigação sobre
o ato de ver cinema, um diálogo entre diferentes tipos de espectadores: o que é mais
cinema? – ver o Citizen Kane num telemóvel ou ver um jogo de futebol projetado
numa sala de cinema? O que é o Cinema
da Incerteza? Quantos tipos de espanto
existem? O Medo e a Crença precedem
o Espanto? Quais são os direitos e deveres
do espectador? Os filmes de ensaio são
manifestos contra o voyeurismo? Os espectadores deveriam ser pagos? O que espanta
hoje um espectador?

Programa de Educação Estética
e Artística (Carla Rosa)
O Programa de Educação Estética e Artística
é uma iniciativa da Direção-Geral da
Educação – Ministério da Educação,
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Catarina Medina

RECEÇÃO
ARTÍSTICA –
O PERCURSO
DO ESPECTADOR

Título

Tentativa e erro
Sumário

Acordo. Agarro o telemóvel e faço scroll pelas
redes sociais. Tomo banho ao som das notícias.
Nos transportes ouço um podcast, vejo o e-mail
e apago, sem abrir, muitas das newsletters que
subscrevi. Olho de soslaio para os cartazes do
metro. Chego ao trabalho. Vejo as gordas online
e sigo para o Facebook. Apago mais umas
newsletters e pelo que está escrito no assunto
de uma lá a abro. É de um teatro, a imagem da
peça é fraca, mas gosto dos artistas e a sinopse
convence-me. Sigo para whatsapp para evangelizar alguns amigos a virem comigo. Vou ao
site, não tem bilheteira online e não é responsive, o que resulta numa caça ao tesouro para
encontrar os contactos. Ligo, mas informam-me
que já não aceitam reservas. Saio mais cedo,
compro os bilhetes com desconto e preciso de ir
comer qualquer coisa rápida, infelizmente no
teatro não existe nada. (…)
Este é um percurso hipotético de um qualquer espectador, onde se apresentam vários
estímulos, expectativas e uma boa dose de
frustrações. Afinal de que é que falamos
quando falamos da experiência integrada
da receção artística? Como pode essa experiência ser mais plena? E no meio de tudo
isto qual é o papel do marketing e
da comunicação junto dos artistas
e programadores?

				
Sandra Madeira
Título

Ser diferente, faz a diferença
Sumário

O projeto O Público vai ao Teatro convidou
a bilheteira do Teatro Nacional D. Maria
II, com o intuito de dar a conhecer o trabalho que é desenvolvido na preparação do
conhecimento dos conteúdos dos espetáculos das novas temporadas, para assim dar
uma melhor informação ao cliente e
também a ligação de “amizade” que por
vezes se cria entre o espectador e a bilheteira. Um bom atendimento vai muito além
de ser educado e simpático.
Além do atendimento, há que salientar
o bom relacionamento e convívio que os
elementos da bilheteira tem com os atores,
colegas de trabalho e as muitas pessoas que
os visitam ao longo dos dias, com as mais
diversas perguntas e situações.
Vera C. Santos
Título

Que identidade para um público-alvo

Rui Campos Leitão

Sumário

Título

Quando é que o público é alvo e quando
é que o alvo é o público? Creio que a questão se coloca no ponto de partida: em que
circunstâncias se considera o público como
objeto de trabalho, e porque deve ser considerado como tal. A que público pertencemos? Reflexão a partir de experiências
enquanto artista, promotora e consumidora de arte e cultura.

Ser Espectador
Sumário

A autonomia da obra artística, bem como
a normalização dos hábitos de consumo,
orientaram o desempenho do espectador
para uma postura tendencialmente passiva.
Sabemos, porém, que tal anulação é substancialmente impossível. Em particular,
no âmbito da Música, a “esquizofonia” no
nosso tempo atingiu proporções universais,
reinventando o ouvinte numa função iminentemente criativa e muito influente.
Deste modo, o seu protagonismo tornou-se
ensurdecedor, e reclama atenção.
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BIOGRAFIAS

Francisco Frazão
Título

Esperança de vida
Sumário

Aldara Bizarro
Estudou dança em Luanda,
Lisboa, Nova Iorque e
Berlim. Como intérprete
trabalhou com Paula
Massano, Rui Horta, Paulo
Ribeiro, Francisco Camacho
e Madalena Victorino.
Começou a coreografar em
1990 com a peça me my self
and Influências, premiada no
IV Workshop coreográfico
da Companhia de Dança
de Lisboa. Das suas peças
destaca a trilogia Love Series,
e os solos participativos,
como A Nova Bailarina,
distinguida pelo jornal
Público como uma das
melhores peças de 2011.
Como formadora colaborou
com o Fórum Dança, Escola
Superior de Dança, Centro
Cultural de Belém,
Fundação Calouste
Gulbenkian, Centro
Cultural Vila Flor,
ArtemRede, SMUP e outros
teatros e centros culturais
nacionais. Atualmente
desenvolve projetos para
jovens e para a comunidade,
cruzando a dança com
outras artes, com enfoque
na componente artística,
social e pedagógica.

“Um espetáculo começa quando ouves falar
dele pela primeira vez, e acaba quando deixas
de pensar nele”. Tassos Stevens
A esperança de vida de um espetáculo
confunde-se com o percurso do espectador. E o programador entra (ou julga que
entra) nesta história em vários momentos,
com disfarces diferentes. Troca de lugares:
o programador não passa, afinal, de um
espectador; e o espectador faz, na sua
cabeça, uma programação de sonho.
Ana Teresa Magalhães,
Margarida Silva e Viviane Almeida
Título

As sete cabeças do espectador
Sumário

Ser espectador: um ponto de interrogação
ou um bicho de 7 cabeças? Coisas que dão
que pensar. Observamos, esperamos, mas
queremos ter uma voz. Não gostamos
de tudo e estamos dispostos a procurar
o espetáculo perfeito. Será que existe?

Alfredo Martins
Licenciado em teatro pela
Escola Superior de Música e
das Artes do Espectáculo do
Porto. Frequentou, ainda, o
Dartington College of Arts
(UK). Participou na 2ª
edição do curso de encenação de teatro do Programa
Gulbenkian Criatividade
e Criação Artística, ministrado pela companhia Third
Angel. É cofundador e
artista associado do TMV.
Coordena, desde 2011, o
projeto O Público vai ao
Teatro e frequenta, atualmente, o Mestrado em
Antropologia – Culturas
Visuais, na FCSH-UNL,
estando a escrever a sua tese
sobre receção cultural.
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Ana Teresa Magalhães
Artista plástica de formação
e teatreira de vocação,
trabalha na área da educação artística, onde concebe
e orienta visitas, cursos e
oficinas criativas, para todos
os públicos, recorrendo
a múltiplos meios e em
diferentes instituições
culturais. Participa regularmente em formações e em
projetos de artes performativas, nomeadamente no
projeto O Público vai ao
Teatro (2016-2018).
Anabela Almeida
Tem o Curso de Formação
de Atores e Licenciatura em
Teatro e Educação pela
Escola Superior de Teatro
e Cinema. É licenciada em
Línguas e Literaturas
Modernas. Foi atriz no
Teatro da Garagem entre
1993 e 2001. É atriz na mala
voadora desde a sua fundação em 2003. Desde 1997
desenvolve e colabora em
projetos artísticos e pedagógicos dirigidos a um público
infantil e juvenil, em diversas instituições como Teatro
Municipal Maria Matos,
Teatro Municipal São Luiz,
Teatro Nacional D. Maria
II, ARTEMREDE, entre
outros.
Ana Isabel Soares
Professora na FCHS da
Universidade do Algarve,
onde ensina disciplinas de
Literatura Inglesa, de
Estudos Fílmicos e de
Cinema Português. É
doutorada em Teoria da
Literatura (FLUL, 2003)
e fez pós-doutoramento,
também no Programa de
Teoria da Literatura da
FLUL, sobre poesia e
cinema documental português (2008-2009).

Andreia Salavessa
Arquiteta e designer.
Licenciatura em Design
(especialização Design de
Interiores) no Instituto de Artes
Visuais, Design e Marketing
(IADE), 1998, e Licenciatura
em Arquitetura pela
Universidade Autónoma de
Lisboa, 2004. Responsável pelo
projeto de design para crianças
kidsmob®. Desenvolve actividades de sensibilização de
crianças para as questões da
arquitetura, design, cidade e
cidadania em colaboração com
a associação SOU-Movimento
e Arte e SOU Largo Crl. Sócia
gerente da Fábrica do Gelado
e sócia fundadora do ateliermob
– arquitectura, design e urbanismo lda, onde exerce atividade desde a sua constituição.
Carla Rosa
Licenciada em Teatro – ramo
de Design de Cena, é docente
do Ensino Artístico
Especializado de Artes Visuais
e Audiovisuais, tendo-se
profissionalizado na área das
Técnicas Especiais. No decurso
da sua atividade profissional,
desenvolveu e orientou diversas
parcerias no âmbito de projetos
artístico-culturais, em contextos específicos, com instituições
culturais e escolas.
Paralelamente à atividade
docente, participou em vários
projetos no âmbito do teatro,
publicidade e na produção de
eventos culturais. Coordena,
desde setembro de 2018, a
Equipa de Educação Artística
da Direção-Geral da Educação,
Ministério da Educação.
Catarina Medina
Nasceu em 1982. É licenciada
em Ciências da Comunicação,
variante de Jornalismo. Iniciou
o seu percurso como jornalista
freelancer no jornal Público.
Entre 2006 a 2008 foi responsável pela comunicação do
alkantara festival. De janeiro
de 2009 a abril de 2018 foi
Diretora de Comunicação do
Maria Matos Teatro Municipal.
Desde maio de 2018 é Diretora
de Comunicação da Culturgest
– Fundação CGD. Leciona
regularmente várias edições
de cursos de Comunicação
Cultural e Marketing Digital
em várias organizações, como
Fórum Dança, Acesso Cultura,
DGArtes.

Isabel Branco
Professora e investigadora em
Educação, diretora do Centro
de Educação e Formação da
ESTAL, membro do
Movimento Português de
Intervenção Artística e
Educação pela Arte, PhD pela
University of Southampton,
England.

Catarina Soares
Tem 37 anos de idade, é
advogada há 14 anos. Público
de teatro desde que se lembra.
Apaixonada pela sua profissão,
gosta e precisa de momentos
lúdicos que a descontraiam do
stress do dia a dia… Encontrou
o escape perfeito nos livros,
nas viagens e, acima de tudo,
nas artes performativas. Adora
teatro, dança, música em
geral… como público, como
espectadora que pretende
conhecer sempre mais e melhor.
Participou na 2ª edição do
projeto O Público vai ao Teatro.

Jesse James
Nasceu em 1987, Vancouver.
Vive e trabalha entre Lisboa
e Ponta Delgada como programador cultural e curador
independente, combinando
projetos curatoriais, assessoria
de comunicação e gestão
estratégica para projetos e
estruturas culturais. É cofundador e diretor executivo da
Anda&Fala – Associação
Cultural, estrutura de criação
contemporânea e multidisciplinar. Assume, desde 2011, a
direção artística do Walk&Talk
– Festival de Artes, nos Açores.
É licenciado em Turismo e
Lazer pela ESTH/IPG – especialização em Comunicação
e Planeamento Cultural.
Atualmente, frequenta a
pós-graduação em Curadoria
de Arte na FCSH-UNL.

Edgar Pêra
No contexto de uma retrospetiva da obra de Edgar Pêra,
o crítico e programador Olaf
Moller escreveu: «Sobre Edgar
Pêra pode certamente dizer-se
“muito diferente daquele que
vemos como ‘correto’, ‘válido’
dentro da cultura do cinema,
‘realista’ no sentido cinematográfico e socio-político. Mais
precisamente: Edgar Pêra é
diferente de tudo o que sabemos sobre Portugal.”»
Elisabete Paiva
Lidera a Materiais Diversos
desde 2015. Foi responsável
pelo Serviço Educativo do
Centro Cultural Vila Flor,
do Centro Internacional das
Artes José de Guimarães e de
Guimarães 2012 CEC, onde
pôde dar corpo a várias inquietações formuladas no CENTA
e nascidas no seio de uma
infância na aldeia.

João Garcia Miguel
Nasceu em Lisboa, 1961.
Artista Performativo,
Programador e Investigador.
As suas práticas artísticas
caracterizam-se pelo experimentalismo performativo e a
preocupação com o papel do
artista enquanto investigador
e interventor social. Ministra
aulas em universidades em
Portugal e no estrangeiro.
Escreve obras performativas
e ensaios sobre o ato criativo
e o corpo. Participa em
seminários acerca da performance e do inconsciente.
Expõe com regularidade.
Fundador de Canibalismo
Cósmico, Galeria Zé dos Bois
e OLHO – Grupo de Teatro.
É Doutorado pela FBAUL em
2017 com a tese Performance
Corpo e Inconsciente. Em 2008
recebe Prémio FAD Sebastià
Gasch em Espanha.

Francisco Frazão
Diretor artístico do Teatro do
Bairro Alto, Teatro Municipal
que vai dedicar-se à criação
experimental, emergente e
internacional. De 2004 a 2017
foi programador de teatro da
Culturgest. Trabalhou como
tradutor e dramaturgista
(nomeadamente para os
Artistas Unidos). Escreve e deu
aulas e seminários sobre teatro,
cinema e literatura.
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Luís Sousa Ferreira
Formado em Design Industrial
(ESAD.CR, 2006), diretor do
23 Milhas. Comissário cultural,
na Comunidade Interurbana
do Médio Tejo, com destaque
para o projeto intermunicipal
Caminhos. Fundador e diretor
artístico do BONS SONS.
Entre 2013 e 2015, assume
a coordenação de produção
e desenvolvimento da experimentadesign. Entre 2009 e
2013, colaborou com a experimentadesign, na área de
produção e desenvolvimento
da Bienal EXD, e na programação regular do Palácio
Quintela e do Convento da
Trindade. Entre 2006 e 2008,
trabalhou no CENTA como
produtor cultural, tendo sido
ainda responsável pela coordenação e produção do projeto
Experimenta o Campo 06/09.
Como designer freelancer, tem
desenvolvido vários projetos
independentes além da coordenação de projetos de desenvolvimento sustentável para
a aldeia de Cem Soldos.
Paralelamente, foi dirigente
da associação cultural SCOCS
(1999 – 2017), dos quais seis
como presidente. Em 2013, foi
co-fundador do colectivo-mente e, em 2015, foi consultor da empresa Opium e
cronista no Jornal Novo
Almourol.
Mafalda Dâmaso
Investigadora residente em
Londres, para onde se mudou
em 2010 para fazer um doutoramento sobre arte e relações
internacionais na Goldsmiths,
Universidade de Londres.
Desde então tem trabalhado
com várias organizações na
área das políticas culturais
e do impacto social da arte
contemporânea, nomeadamente o Instituto Alemão
de Relações Culturais
Estrangeiras (ifa).
Margarida Silva
Mestre em Química, professora de Físico-Química de
3ºciclo e Secundário e espectadora de várias artes, pelo
prazer de ver espectáculos e
que acredita que se aprende a
ver espectáculos. Participou no
projeto O Público vai ao Teatro
(2016-2018).

Maria Vlachou
Consultora em Gestão
e Comunicação Cultural.
Membro Fundador e Diretora
Executiva da Acesso Cultura.
Autora do blog Musing on
Culture. Foi Diretora de
Comunicação do São Luiz
Teatro Municipal (2006-2012)
e Responsável de Comunicação
do Pavilhão do Conhecimento
(2001-2006). Aluna do DeVos
Institute on Arts Management
e Fellow do ISPA –
International Society for the
Performing Arts.
Rui Campos Leitão
Musicólogo, completou o grau
de mestrado na FCSH. Desde
2007 desenvolve os conteúdos
para divulgação das programações da Metropolitana. É
membro da equipa do projeto
de investigação Performance em
Expansão Tecnológica.
Rui Catarino
Gestor cultural com percurso
por instituições como o Teatro
Nacional D. Maria II (desde
2016), Guimarães 2012 Capital
Europeia da Cultura (20112012), Fundação de Serralves
(2011), Opart (2010-2011), São
Luiz Teatro Municipal (20052010), EGEAC (desde 2005),
entre outras. Assessor
do Secretário de Estado
da Cultura (2013-2015) e
da Vereadora da Cultura da
Câmara Municipal de Lisboa
(2004-2005). Professor convidado da Escola Superior de
Teatro e Cinema (desde 2007).
Fellow do Kennedy Center for
the Performing Arts em
Washington, D.C.
(2008-2009).
Sandra Madeira
Portuguesa, sem ter nascido
em Portugal. Formada em
Design Gráfico, pelo IADE,
profissão que não exerce desde
2012, quando a crise a atirou
para o desemprego, e a fez
ganhar outros conhecimentos
e experiências novas, bastante
enriquecedoras. Em 2014,
o Teatro D. Maria II abriu-lhe
as portas e desde essa data
trabalha na bilheteira do
teatro, profissão que exerce
com muito gosto e dedicação.

Sara Duarte
Tem o Curso de Formação de
Atores de Teatro pelo Instituto
Franco Português. Licenciada
em Psicologia e pós-graduada
em Psicologia Clínica pela
FP-UL. Integrou o Teatro
da Garagem e o Pogo Teatro.
Desenvolve desde 1997 projetos artísticos e pedagógicos
dirigidos a um público infantil,
juvenil e a professores, nomeadamente na vertente de formação. É associada da Arisco
– Instituição para a Promoção
Social e da Saúde. Coordena,
desde 2016, o projeto
O Público vai ao Teatro. Artista
associada do TMV.

Samuel Guimarães
Educador desde 1993.
Atualmente, é professor de
arte e cultura contemporânea
e seminário de pesquisa no
Departamento de Teatro da
ESMAE-IPP, desde 2002, nos
cursos de Licenciatura de
Teatro e Mestrado de Artes
Cénicas. É responsável pela
coordenação do serviço educativo da Fundação Museu do
Douro desde 2006. Foi responsável pelo programa de educação do Museu e Parque
da Fundação de Serralves
– Museu de Arte
Contemporânea, Porto entre
1999 e 2002 e foi professor
convidado do Instituto de
Estudos Europeus de Macau,
China (1999, 2000). Trabalha
para companhias de teatro,
festivais, etc. Tem o PhD em
Educação Artística (2016) na
FBAUP; Mestrado em História
da Arte na FLUP (1998);
Licenciatura em História da
Arte na FLUP (1992). É autor
de livros e artigos sobre
educação artística.

Teresa Fradique
Antropóloga, docente e investigadora na área da antropologia
da arte e da performance. O
trabalho que tem desenvolvido
cruza os instrumentos da
investigação etnográfica com
a reflexão critica e a produção
de projetos artísticos na área
das artes visuais, do teatro e
das culturas urbanas. Entre
outros contextos, fez trabalho
de campo e pesquisa sobre
música rap, culturas juvenis e
identidade nacional pós-colonial, do que resultou a publicação do livro Fixar o Movimento:
Representações da Música Rap
em Portugal (Edições Dom
Quixote, 2003). É atualmente
investigadora no CRIA e
professora adjunta na ESAD.
CR, onde esteve envolvida, até
2010, na coordenação do
mestrado em Teatro. Terminou
a sua tese de doutoramento na
área do teatro contemporâneo
associado às dramaturgias do
real e ao recurso a atores não
profissionais. Desenvolve
atualmente interesses de
investigação que radicalizem
a reflexão sobre a fluidez das
praticas artísticas e culturais
contemporâneas.

Sara Barriga Brighenti
Coordenadora do Museu do
Dinheiro. Coordenou o serviço
educativo da Casa das
Histórias Paula Rego. Foi
consultora de programação
do Teatro Viriato, assessora
do Ministério da Educação,
programadora educativa em
vários museus. É formadora
nas áreas da museologia,
programação cultural e educação museal. Foi docente no
ensino secundário e superior.
Licenciou-se em Artes
Plásticas/Escultura. Mestre em
Artes Visuais, pós-graduada
em Museologia e Património
e em Didáctica das Artes.
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Vera C. Santos
Nasceu no Porto em 1973.
Com o Curso profissional
de Dança (Interpretação) no
Balleteatro e o Bacharelato
em Teatro (Interpretação)
na ESMAE, licenciou-se em
História da Arte e concluiu
o Mestrado em Estudos
Artísticos/ Teoria e Crítica da
Arte em 2012, na Universidade
do Porto. Desde o início
dos anos 1990 mantém a sua
atividade como intérprete
e pedagoga, dedicando-se nos
últimos anos, paralelamente,
à investigação.
Vítor Paulo Pereira
Licenciado em História pela
Faculdade de Letras
Universidade de Coimbra.
Mestre em História: Área
de Especialização em Cultura
e Poderes, Universidade
do Minho. Doutorando em
História Contemporânea,
Universidade do Minho.
Fundador do Festival de
Paredes de Coura. Presidente
da Direcção das Comédias do
Minho. Presidente da Câmara
Municipal de Paredes de
Coura.
Viviane Almeida
Cultura e quotidiano, em
relação, são as suas áreas de
pesquisa, tendo atuado como
mediadora literária e cultural
com públicos e instituições
diversas. Espectadora (sempre)
em processo, participou no
projeto de desenvolvimento
de públicos O Público vai ao
Teatro (2016-2018), sendo
pós-graduada em Gestão
Cultural pelo Centro de
Pesquisa do SESC, São Paulo
e mestranda em Educação
Social e Intervenção
Comunitária (Escola Superior
de Educação de Lisboa).
Atualmente, investiga o papel
do equipamento cultural como
mediador em território
de intervenção.

