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O colectivo ZAAT apresenta 
ZAAT_MOSTRA DE ARTES VISUAIS E SONORAS_008 
 

 
 
 
 
 
 
De 2 a 5 de Outubro de 2008 o colectivo ZAAT junta uma selecção de artes plásticas, sonoras, visuais e culinárias. 
Apresentam-se performances, teatro, instalações e projecções de vídeos, concertos, dj set, live-act e Vjing. 

O local do evento é na LxFactory, Rua Rodrigues Faria, Alcântara, Lisboa. 

 

 

 
Ladeando os lugares consagrados pela cultura oficial, os organizadores desta complexa trama de eventos visam criar 
Zonas de Autonomia Artística Temporárias, (ZAAT, precisamente), com o intuito de introduzir a linguagem da arte e as 
suas expressões multi-sensorias no percurso urbano e quotidiano de públicos. É um acontecimento independente que 
pretende interligar a cidade com as novas tendências da Arte duma forma lúdica e despretensiosa. As iniciativas ZAAT 
visam uma intervenção no espaço social através de uma apropriação dos espaços urbanos para construir um 
cruzamento de olhares e memórias. A programação, voluntariamente variada de forma a ser compatível com a riqueza 
e a diferença dos públicos urbanos lisboetas cria uma dinâmica que diferencia a apreciação dos trabalhos apresentados 
e proporciona aos diversos públicos envolvidos interpretações e leituras diferentes. O efeito estimulante das 
transdisciplinaridades ganha aqui todo o seu sentido. 
 

O interesse da Zaat Mostra é criar um espaço livre de encontro, reflexão e pesquisa. Durante a Mostra, a ZAAT convida 
um grupo de artistas, criadores, agentes culturais e público a acompanhar a Mostra e a entrar em diálogo com as obras 
e trabalhos apresentados e debater as temáticas propostas. No fim do seu percurso, os participantes nestas Conversas 
recebem o público numa sessão aberta. (domingo 5 as 16h) 

 

A seguir à ZAAT Mostra haverá uma exposição itinerante que levará os artistas e as suas criações para espaços culturais 
públicos e galerias lisboetas. 
 
 
Toda a programação, dossiê imprensa e mais informações no www.zaat.net. 
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ZAAT_MOSTRA DE ARTES VISUAIS E SONORAS_008 é a terceira edição de uma iniciativa de arte contemporânea 
e reflexão cultural onde vão juntar-se experiências e estéticas muito diferentes.   
Os trabalhos propostos inscrevem-se no espaço dum armazém de 1500m2. Os artistas têm livre interpretação, assim 
como dos materiais utilizados, tamanhos e suportes. 
Todas as actividades e performances artísticas participam de um mesmo evento. A ZAAT Mostra define-se como um 
ajuntamento de expressões artísticas. 
 

GALERIA >>  

Artes Visuais: Jorge Santos (Portugal) //  

Desenho e Instalação: Alain Graf (Suíça) //  

Instalação e Intervenção urbana: Hassel y Gretel (Espanha) //  

Instalação: Sabine Champredonde (França) //  

Instalação audiovisual: Michel _ pétaouchnöck (Portugal) // 

Fotografia: Jimmy Ballando (Itália) //  

Fotografia, Vídeo e Áudio: John Younge (Irlanda) //  

Fotografia e Vídeo: Noelle Georg (França) //  

Vídeo e Coreografia: Move Out Loud (Marrocos, França, Portugal) // 

Vídeo: Jae Pas (Alemanha) // Olivier Perriquet (França) // Valery Girou (França) // RotterdamSounds (Holanda) 
 
 
 
“Partir na manhã clara para as solidões queimadas de Auverne tropical” de Jorge Santos (Portugal) consiste numa 
instalação inédita composta de cinco projectores slides ligados em série e por um sistema som. Surge na continuação de 
uma série de trabalhos onde explora espaços de passagem e de não lugares na linha de Autumn House, AC2, espaço AC, 
Lisboa 2004. 
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Hassel y Gretel, dupla hispano-francesa de Barcelona provoca no seu projecto Mesa a comunicação e suas expressões 
no mundo cada vez mais urbano e o questionamento dos limites entre espaço público e privado. O tamanho 
voluntariamente de grande escala da fotografia como reflexo do quadro vivo da intervenção urbana suscita uma reacção 
social de contrariedade e não de surpresa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jae Pas, colectivo alemão trabalha nos espaços públicos e sublinha confrontações socio-politicas sobre a noção de arte. 
Com House Exile – First Attempt Juli 2008, Jae Pas pretende construir uma escultura de Lisboa. Tal como work in 
progress, a obra é sujeita ao efémero. Jae Pas leva a arte como elemento socio-constructivo. 
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Jimmy Ballando, fotógrafo italiano interessado na leitura abstracta bidimensional da natureza e pensa no conceito da 
imagem com caligrafia-incisão e não com documento, arquivo ou registo da realidade.  
 

 
 
 
 
 
 
 
As obras de Noelle Georg, videasta e fotógrafa francesa questionam a noção de identidade no espaço e as tensões de 
identidade/alteridade. 
O seu trabalho tem sido por vezes considerado site-specific. Para a ZAAT Mostra consiste numa série de 10 fotografias 
que focam os tópicos do espaço no seu relacionamento com o corpo, a deslocalização, a ilusão. Expõe os mitos que 
sustentam a captação da realidade pela imagem, a encenação dos momentos que lhes conferem uma dose de realidade. 
E considerar o real e o construído da imagem fotográfica também enquanto metáforas políticas. 
 

 



 5 

Olivier Perriquet, artistas e investigador científico francês experimenta o evento cinemático ao vivo. Durante estas 
experiencias, explora as imagens mentais da infância de famílias dos anos 70 e busca novas formas narrativas chamadas 
protonatativas, nos tais o espectador vê-se responsável de uma parte da construção de narração da obra. 
Continua as suas pesquisas na ambivalência do jogo (jogar com umas datas de condições e regras predefinidas) e o jogo 
instrumental (i.e. actuar, tocar um instrumento).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alain Graf (Suiça) desenvolve um trabalho de pintura e de desenho, onde a natureza visível e o artifício forçado, explora 
as mínimas fronteiras que separam a realidade das representações obtidas. Com empirismo, realiza grandes 
assemblagens (maquinas) de mecânica complexa e efémera com efeitos risíveis e poéticos. Para a edição 2008 da ZAAT, 
pensa realizar uma série chamada « Home »  : um conjunto de cinco desenhos de caneta de 65/ 90 cm (montados sobre 
vidro) e uma instalação inédita.  
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John Younge, artista irlandês é atraído por imagens e espaços ligados ao abandono, tais como casas meio destruídas ou 
abandonadas, hospitais, fábricas. Procura estas situações e grava-as fotograficamente, em som ou em filme. Estes sítios 
são estimulantes do ponto de vista da imagem e têm uma forte ressonância do ponto de vista do som, produzido pelos 
objectos que aí se encontram. 
 
 
 
"MOVE OUT LOUD”, de Filipe Viegas (Portugal – Bomba Suicida) e Brahim Sourny (Marrocos/França – Cie 11.org), é um 
apelo impulsivo para e à comunicação global através do movimento. 
 
Na ZAAT_Mostra de Artes Visuais e Sonoras_008, o “MOVE OUT LOUD” vai estar presente com a 
visualização de todas as participações registadas até agora e simultaneamente dár-te-á a oportunidade de 
dares a tua contribuição para esta frase interminável...para tal basta deixares a tua inscrição no nosso 
stand!!! (O número de inscrições durante o evento é limitado) 
 
www.moveoutloud.net   _powered by rhiz.eu 
 
"MOVE OUT LOUD” é uma plataforma digital onde os utilizadores colocam os seus vídeos, reagem aos conteúdos e 
comunicam entre si, dando azo a uma coreografia contínua e perpétua. A Internet é pois assumida como plataforma e 
ferramenta, simultaneamente expedita e globalmente acessível, para partilha eficaz destes conteúdos. 
 
"MOVE OUT LOUD” transporta em si um conceito intimamente ligado aos direitos humanos, à equidade e à democracia; 
www.moveoutloud.net evidência que diferentes indivíduos/povos têm muito mais em comum do que somos levados, 
numa base diária, a crer. 
 
A perpetuidade do "MOVE OUT LOUD” reside na acessibilidade permanente aos conteúdos e na interactividade que lhe 
é inerente: ao promover a comunicação, o conhecimento e a partilha de conteúdos a nível mundial entre a comunidade 
da dança e não só, contribui para génese de elos entre indivíduos, à escala mundial, potenciando e valorizando uma 
diversidade e multiplicidade de universos artísticos.  
 
Pragmaticamente falando, um indivíduo “importa” para o site www.moveoutloud.net uma gravação de um solo de dança 
(performance, etc) até 3 minutos de duração, que começa no último movimento do solo importado anteriormente. 
Gera-se neste processo uma corrente de movimento, uma coreografia mundial que atravessa fronteiras, línguas, 
culturas, religiões e diferenças sócio-económicas. 
 
“MOVE OUT LOUD” é uma cadeia de comunicação entre vários indivíduos que, juntos, criam uma frase contínua, original, 
perpétua e global; uma coreografia planetária, um imenso e universal partilhar de pequenos universos, grandes 
experiências, muitos imaginários, histórias infindáveis, sentimentos profundos, desejos ardentes e desesperos 
agonizantes...é gritá-los para o mundo...para todos..." 
 
 
Conceito_ Filipe Viegas (Bomba Suicida) & Brahim Sourny (Cie 11.org) 
Direcção de Produção_ Filipe Viegas 
Produção_ Bomba Suicida: Hugo Barros, Ana Rita Osório, Sofia Matos 
Co-produção_ 11.org (Morroco/France, Alkantara (Portugal), Planet 3 (Itália) , Fábrica de Movimentos (Portugal) 
Powered by_ rhiz.eu 
Apoios_ European Cultural Foundation, DBM- Danse Basin Méditerranée, C.M.L., DGArtes/MC, REDE- Associação de 
Estruturas para a Dança Contemporânea, Restart, ernst and edgar, Goethe Institut Portugal 
Agradecimentos_ Jaime Conde-Salazar, Gil Mendo, Mark Deputter, Sofia Felix, Benedetta Maxia 
 
 
O Move Out Loud tem o Alto Patrocínio da Presidência da República Portuguesa. 
 
Bomba Suicida é uma estrutura financiada pelo_ MC/DGArtes 
Bomba Suicida é membro de_ REDE- Associação de Estruturas para a Dança Contemporânea, DBM- Danse Basin 
Méditerranée 
 
 
Move Out Loud Team 
Filipe Viegas …::::…. + 351 964238918 
filipeviegas@bscultural.org 
Hugo Barros….::::…. + 351 938489615 
hugosbarros@bscultural.org 
mol@moveoutloud.net 
www.moveoutloud.net 
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Valery Girou (França) “Os humanismos metafísicos, indica Yves Michaud, concluem a uma ideia de essência ou de 
natureza humana (...). Consideram a humanitas do homem com adquirida em vezes de questionar se sobre a ideia do 
vir a existir (...) do ser” 
 
 
 
Sabine Champredonde, artista autodidacta, trabalha com pedaços de azulejos e diferentes materiais para criar peças 
singulares. 
 
 
 
Michel _ Pétaouchnöck, O lugar de que sempre se falou e que nunca existiu -  uma criação de atmosfera com muita 
magia em instalações audiovisuais. 
 

 
 
 
 
 
 
 
RotterdamSounds (Holanda): 
Novo filme do colectivo holandês RotterdamSounds. Utilizando um novo tipo de filmagem, o filme monstra energia, vida, 
gente, festas e diferentes culturas de vida urbana na Roterdão. Associa-se com uma selecção de musica electrónica 
inédita, o resultado é um viagem de 10 minutos através a cidade de Roterdão. Durante a ZAAT Mostra, um filme sobre 
Lisboa será realizado, paralelo de cultura urbana de duas cidades europeias e portuárias.  
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O Palco* >> 

3-BASS-HIT (PORTUGAL) // ARTISTAS UNIDOS (PORTUGAL) // CARLOS BARRETTO (PORTUGAL) // !dje! (FRANÇA) // 
CANDIDATOS PELO P.P.M.M.: MILA E FIRMINO (PORTUGAL) // FRANÇOIS DE FELINE (FRANÇA) // LOURO&LIMA 
(PORTUGAL) // PINACOLADA (PORTUGAL) // NEL ASSASSIN (PORTUGAL) // NUNO LOPES  (PORTUGAL) // NUNO 
REBELO (PORTUGAL) // CATERING SONORO (PORTUGAL) // MIGUEL SERMAO (ANGOLA) // R0DB1T (PORTUGAL) // 
RYKARDO (PORTUGAL) // STEREO ADDICTION (PORTUGAL) // STRESSLESS PROJECT (PORTUGAL) // ZENTEX 
(FINLANDIA) 

 
2 de Outubro 008 (das 19h as 02h00) 
 
“O grande Comício – Apresentação” CANDIDATOS PELO P.P.M.M.: MILA E FIRMINO (PORTUGAL) 

19h Abertura 

20h STEREO APERITIVO 

22h Concerto 3-BASS-HIT (Portugal)  

00h Dj Set RYKARDO (Portugal) / Vj !dje! aka o bruxo (França) 

 

3 de Outubro 008 (das 15h as 04h00) 
 
“O grande Comício – Apresentação” CANDIDATOS PELO P.P.M.M.: MILA E FIRMINO (PORTUGAL) 

15h Abertura 

18h MOVE OUT LOUD (Portugal)>> gravação do teu solo de dança. 

23h MOVE OUT LOUD (Portugal)>> gravação do teu solo de dança. 

00h Concerto NEL ASSASSIN (Portugal) 

Dj Set NUNO LOPES (Portugal) / PINACOLADA (Portugal) 

 

4 de Outubro 008 (das 12h as 04h00) 
 
“O grande Comício – Apresentação” CANDIDATOS PELO P.P.M.M.: MILA E FIRMINO (PORTUGAL) 

12h Abertura 

16h Espectáculo Infantil por MIGUEL SERMAO e ROBERTO BARTOLI (Angola e Itália) 

16h MOVE OUT LOUD (Portugal)>> gravação do teu solo de dança. 

19h Movie Session: ROTTERDAMSOUNDS (Holanda) 

21h Leitura Musical: FRANÇOIS DE FELINE (França)  

22h Concerto LOURO&LIMA (Portugal) 

23h MOVE OUT LOUD (Portugal)>> gravação do teu solo de dança. 

00h Dj set STRESSLESS PROJECT(Portugal) / Live Act ZENTEX (Finlândia) 

Dj set STEREO ADDICTION (Portugal) / R0DB1T (Portugal) 

 

5 de Outubro 008 (das 12h as 04h00) 
 
“O grande Comício – Apresentação” CANDIDATOS PELO P.P.M.M.: MILA E FIRMINO (PORTUGAL) 

12h Abertura 

16h CONVERSAS com o público numa sessão de reflexão aberta** 

17h CATERING SONORO (Portugal) 

22h Música Concreta NUNO REBELO (Portugal) 

00h Dj set RYKARDO (Portugal) / Vj !dje! aka o bruxo (França) 
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*Dada a natureza do evento, a calendarização pode sofrer alterações. 
** O interesse da Zaat Mostra é criar um espaço livre de encontro, reflexão e pesquisa. Durante a Mostra, a ZAAT convida 
um grupo de artistas, criadores, agentes culturais e público a acompanhar a Mostra e a entrar em diálogo com as obras 
e trabalhos apresentados e debater as temáticas propostas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-BASS-HIT (PORTUGAL)                                                                                             

Projecto dirigido por Johannes Krieger, explorando principalmente temas da sua autoria, com arranjos que procuram as 
possibilidades de sobreposição de linhas de baixo, assim como a 'emancipação' de instrumentos com função de baixo em 
registos menos evidentes... 

 

 

“O grande Comício – Apresentação”                                                                                      

CANDIDATOS PELO P.P.M.M.: MILA E FIRMINO (PORTUGAL)                                                               

Assessor de Campanha: Manu 
 
Curricula : 
Mila 
40 Anos 
Doméstica 
 
Firmino 
44 Anos 
Doméstico 
 
Mila e Firmino apresentam a sua candidatura às eleições legislativas 2009. Exposição do seu programa de governo, com 
a própria presença dos próprios candidatos, em permanência na sua sede de candidatura aberta. 
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NEL ASSASSIN (PORTUGAL)                                                                                        

DJ Nel assassin de nome Nelson Duarte, também conhecido como, Sr. Alfaiate, representa projectos como : 
Sagas,Micro,Bulllet,Family Complow e Bob de Rage Sense. 
 
“Reconstrução” é o novo álbum de Nelassassin. Talvez o melhor disco do próprio até os dias de hoje onde participam 
vários MCs de peso no panorama da musica nacional como por exemplo Sagas, Sam the Kid, Mundo, Sir Scratch, Bob 
Tha Rage Sense, Verbal, 10A, Family Complow, Ruas,Sanrise e a cantora Elaisa (que canta no single de apresentação do 
álbum no tema “ Tell M what’s the problem”. 

 

 

 

PIÑACOLADA (PORTUGAL)                                                                                      

Dj já conhecido dos dance floor lisboetas, acostumado a servir a vida nocturna um cocktail de house, techno e 
electrónica. 

 

 

 

 

MIGUEL SERMAO (ANGOLA)                                                                                     

Miguel Sermão é hoje uma figura incontornável no teatro da Comuna em Portugal. É um caso de persistência e acreditar 
que às vezes é possível contrariar o destino que nos apontam certos homens. É o primeiro actor negro fixo numa 
companhia portuguesa, tem desenvolvido muito trabalho a nível de espectáculos de teatro e também na televisão, onde, 
de entre outras, participa nas séries Uma Casa em Fanicos e Mãe a Força. Desenvolve, também, a actividade de contador 
de histórias. 
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FRANCOIS DE FELINE (FRANÇA)                                                                                                  

"Falo do mundo, falo de emoções animais, falo talvez da beleza, falo da política, uma forma de poética social. O meu 
trabalho desde 25 anos é multidireccional, antes de tudo trata-se de pesquisas, de ensaios, de "esboço" na forma de 
textos, de musicas, de imagens pintadas que vão dar lugar a um evento único na rua, debaixo de um tenda de circo, num 
corredor, um apartamento, num navio, um momento precioso onde vou entregar uma parte do resultado deste trabalho 
de pesquisa e fabricar ao vivo uma simples relação humana. Trata-se também de estar em movimento perpétua, ira até 
os outros, tentar encontrar territórios, terrenos onde a expressão artística pode vibrar fora das normas e voltar sem 
dúvida com um sentido primitivo.” 

 

NUNO REBELO (PORTUGAL)                                                                                           

Guitarrista, explorador de sons, improvisador, compositor, videasta as vezes, compôs musica para dança 
contemporânea, teatro, cinema, etc. tem um passado de musico pop-rock nos anos 80, leader do Mler ife Dada, uma das 
bandas portuguesas mais inovadoras da altura. As suas criações sonoras são cada vez um apelo aos sentidos, música 
concreta. 

 

ZENTEX (FINLÂNDIA)                                                                                                 

Zentex concentra-se a exprimir a sua própria visão de som techno minimalista. Adapta o seu projecto como one-man 
live act e participa aos numerosos festivais (Numero Festival, UMF festival (Finlândia), Boom Festival, SBSR, 
Optimushype, Blue Spot) e  anima espaços nocturnos tais como, The Loft (Barcelona), Lux (Lisboa), Industria (Porto) e 
Pachá (Ofir).  

 

STEREO ADDICTION (PORTUGAL)                                                        

STEREO ADDICTION é um projecto da dupla DJs GUSTAVO e JOHN-E. Abraça o house mais funk, deep e hipnótico e 
anima os mais famosos dance floor lisboetas. (Lux, OpArt…). 



 12 

 

CATERING SONORO (PORTUGAL)                                                                              

“catering sonoro a apanhar um solzinho” performance performativa audiovisual de gosto… 

 

LOURO&LIMA (PORTUGAL)                                                                                                   

André Louro e João Lima cruzam as artes distintas do piano e da guitarra portuguesa, instrumentos de tradições e 
sonoridades que raramente encontramos unidas integrando, nas estórias originais do seu repertório, o resultado de um 
trabalho de experimentação técnica e artística, criando uma expressão musical própria, rica na diversidade plástica das 
suas imagens e estrutura musical. É um reportório que revela a teatralidade das diferentes vozes que, em cada tema, 
tomam a iniciativa do discurso e ao qual a frase musical acentua o sentido e emoção poética. O tempo e a expressividade 
plástica que vibram neste trabalho não são estranhas ao percurso artístico dos músicos, que participam activamente em 
diferentes projectos teatrais. As estórias base do trabalho musical são sentidas pelo público como expressão directa de 
uma vivência quotidiana que lhe estão próximas. O julgamento de uma pulga ou a descaracterização vivencial de um 
largo são apelos irrecusáveis ao diálogo de uma guitarra portuguesa com um piano, permitindo ao público 
concluir/construir o sentido da narrativa. Permitindo a uma guitarra e a um piano dar o mote de uma estória. 

 

 

!dje! aka o bruxo (FRANÇA)                                                                                                      

!dje! é VJ, DJ e produtor. Como VJ goza na desconstrução da imagem, ressamplar ou fabricar sequencias no intuito de 
difusar e criar narração não linear.   

 

STRESSLESS PROJECT (PORTUGAL)                                                                            

Jack Malipan e Tiago Dias criam o StressLess Project no Porto em 1998. 
a sua musica leva a um viagem dentro da House, sobre efeito de souful grooves e batidas electrónicas. Stressless project 
viaja nos espaços nocturnos internacionais na China, Espanha, Alemanha, Rússia, Inglaterra, Noruega, Estónia, Sueca, 
Roménia, Ucrânia, Latvia, Polónia, Finlândia, Turquia e Eslovénia.  
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Organização, Produção Executiva: Colectivo ZAAT 
Pátio Afonso de Albuquerque, 1C-3dto, 1100 Lisboa, Portugal. 
UUwww.zaat.netUU  
email: contacto.zaat@gmail.com // info@zaat.net 
Sophie Royer + 351 963 650 719 
Xavier Lecomte + 351 966 291 503 
Cécile Heuschling + 351 918 596 630 
Marjorie Champredonde +351 962 272 095 


