O colectivo ZAAT apresenta
ZAAT MOSTRA DE ARTES VISUAIS E SONORAS 009
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De 30 de Outubro a 22 de Novembro de 2009 o colectivo ZAAT junta uma selecção de artes plásticas, sonoras, e
visuais. Apresentam-se performances, instalações, fotografias e projecções de vídeos.
O local do evento é no parque de estacionamento subterrâneo da Praça da Figueira em 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.
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.
Toda a programação, dossiê imprensa e mais informações no www.zaat.net //
Características do evento:

Onde: Parque de estacionamento da Praça da Figueira // piso -1
Quando: Data prevista: de 30 de Outubro a 22 de Novembro de 2009
Duração do evento: 3 semanas
Dinâmica: piso-1 >> galeria aberta 24h e palco em modo contemplativo // entrada livre //
Ponto de encontro, tertúlias e comentários >> Infusão. Café Crêperie e mais. rua da Trindade n°7//
Chiado //
Festas nocturnas >> CREW HASSAN rua Portas S Antão 159//
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O Conceito

ZAAT_MOSTRA DE ARTES VISUAIS E SONORAS_009 é a quarta edição de uma iniciativa de arte contemporânea
e reflexão cultural.
Os trabalhos propostos inscrevem-se no espaço de um parque de estacionamento subterrâneo.
O parque de estacionamento resume-se a um espaço quotidiano e fechado que releva de uma pratica esquecida
porque automatizada. E caracterizado pelo seu funcionamento à vocação única e pela circulação não interrompida
que provoca, in fine ausência de humanidade.
Pensar os lugares no âmbito da contemporaneidade abre caminhos a novas reflexões. O lugar podia definir-se em
função do modo de espacialização, de estar no espaço.
Os “não lugares” são colectivos e comuns sem possibilidade de apropriação e de investimento do espaço: sítios de
passagem, de frequentação no anonimato, pontos de transição prolongados e de ocupação provisória.
A “impossível viagem” que sugere ZAAT nesse contexto urbano é de experiências singulares no confronto entre
trânsito e contemplação. Pode considerar a proposta aqui apresentada com um apelo a alteridade de uso tanto na
pratica social individual do espaço urbano como nos habituais ambientes e referentes atribuídos à divulgação
artística.
A atopia situa-se no lado de, em margem da topologia comum.
(Não-Lugares, Marc Augé, ed. 90°)

O Evento

O evento decorreria durante 3 semanas (do 31 de Outubro a 22 de Novembro de 2009) no parque de
estacionamento subterrâneo da Praça da Figueira em Lisboa e teria a seguinte dinâmica:
A partir do dia 15 de Outubro no âmbito da montagem das obras e instalações artísticas, o parque de estacionamento
(cuja a actividade continua 24 horas por dia) transforma-se nuns bastidores abertos e visíveis de um evento cultural
e abre-se sobre o desempenho dos intervenientes na organização de uma exposição de arte.
Uma primeira apresentação das obras seleccionadas para a exposição teria lugar no âmbito da inauguração da ZAAT
Mostra 009 no dia 30 de Outubro pelas 18 horas (momento de tráfego e de movimento no Parque que correspondem
ao fim de dia de compra ou trabalho, ou à chegada no centro de Lisboa para actividades de lazer). Coincidiria com a
finalização dos trabalhos de montagem e instalação e abertura do espaço dedicado às artes de palco.
O espaço “palco em modo contemplativo” tem uma encenação que apela à contemplação, momento em plena
oposição nas práticas de uso e de circulação num parque de estacionamento. O espaço definido e limitado será
fechado com cortinas transparentes, que relembram as blackbox de instalações vídeo, lugar íntimo de confronto com
a peça artística. No seu oposto, teremos aqui uma whitebox com arte em movimento para o público imóvel e/ou
transeunte
O palco em modo contemplativo proporá duas sessões, ambas pelas 19 horas, uma primeira no dia de
inauguração da ZAAT Mostra com a actuação do Coletivo qualquer por Luciana Chieregati e Ibon Salvador e sua
performance “tricksters ou vagabundos, ajudantes ou cartoons”. A segunda sessão terá lugar no âmbito do
encerramento da ZAAT Mostra 009 (20 de Novembro) com a actuação do Coro do Grupo Desportivo e Cultural do
Banco de Portugal dirigido pelo Maestro Sérgio Fontão. (programa completo disponível no site zaat.net)
Durante 3 semanas, o espaço funcionaria com uma galeria de arte desembaraçada dos seus habituais ambientes e
referentes (acesso livre e não condicionado, espaço com função de interesse publico na vida urbana etc.). Intervir
num parque de estacionamento proporciona uma experiencia de alegria passiva numa primeira abordagem e
finalmente de questionamento e de desempenho no confronto com as obras de arte expostas.
O acesso livre devido o próprio funcionamento do parque, a ocupação e intervenção artísticas num espaço pouco
habitual no percurso das criações artísticas criam uma dinâmica que diferencia a apreciação dos trabalhos
apresentados e proporcionam aos diversos públicos envolvidos interpretações e olhares diferentes. Esta proposta
para a ZAAT Mostra 009 busca e provoca a surpresa (boa ou má!)
***Os artistas têm livre interpretação, assim como dos materiais utilizados, tamanhos e suportes.
***Nesta quarta edição, o colectivo ZAAT associa-se com a cooperativa cultural CREW HASSAN nos eventos
nocturnos.
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GALERIA // galeria aberta 24h nos horários de funcionamento do parque de estacionamento.

§

Instalação performativa: Vincent Boisselier (França) //

§

Fotografia: Ema Cima (Itália, Chile) //

§

Fotografia: Jordi Burch (Portugal, Espanha, Brasil) //

§

Fotografia: Patrícia Almeida (Portugal)

§

Artes Visuais: Olivier Perriquet (França) //

§

Stereo Pictures: Jorge Santos (Portugal) // (a confirmar)

§

Vídeo: Edith Longuet-Allerme (França) //

§

Instalação Luz: Matthieu Martin (França) //

§

Instalação: Lara Boticário Morais (Portugal) //

Arte de palco em modo contemplativo // 30 de Outubro e 20 de Novembro às 18H // ENTRADA LIVRE

§

Performance/dança: Coletivo qualquer por Luciana Chieregati e Ibon Salvador / “tricksters ou vagabundos,
ajudantes ou cartoons” // 30 de Outubro pelas 18h

§

Coro do Grupo Desportivo e Cultural do Banco de Portugal dirigido pelo Maestro Sérgio Fontão // 20 de
Novembro pelas 18h
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“L’amorce#150” de Vincent Boisselier é uma escultura sonora com potencial autodestrutivo e
um projecto site-specific experimental.
Inspirada no caos visual e plástico deixado por catástrofes naturais e culturais, tais como tsunamis, inundações ou
marés negras.
Trata-se de uma estrutura constituída por fragmentos de caixas de madeira pisadas e destruídas com os pés.
A agregação espontânea dos fragmentos de madeira é suportada por rede estruturante de fios de nylon invisíveis,
dando corpo a uma construção flutuante. O seu paradigma de desenvolvimento orgânico aleatório e caótico reproduz
o modelo de uma proliferação e, ou propagação de onda.
“l’amorce” parece flutuar no espaço.
A dinâmica geral da peça - forma aberta e ascendente - convida o espectador a introduzir-se na obra. As ondas
sonoras fazem tremer o conjunto.
Assim, constantemente sob tensões destruidoras, num contínuo espaço-tempo circunscrito, a duração de vida da
obra é limitada de forma mecânica, ganhando dimensão performativa. Contudo, o aspecto aleatório do procedimento
é plenamente assumido.
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Ema Cima

O seu trabalho abrange duas perspectivas de pesquisa estética distintas.
“simpleText” explora os meios e os limites da nossa compreensão, do nosso entendimento na nossa sociedade actual
de superabundância de comunicações.
“Memories” é uma observação do seu próprio diário, da proximidade e do íntimo. Na constatação de uma atitude, de
um acontecimento ou de um comportamento singular, junta uma encenação que permite uma leitura mais ampla e
partilhada. Propõe um sentimento universal a partir da re-contextualização do seu quotidiano individual e pessoal.
Apura que o optimismo é necessário e aprecia pôr ao lado da imagem do real, uma imagem onírica, encenação que
lhe permite o final feliz possível.
Apresenta na ZAAT Mostra 009 a serie de fotografias Oops mama ! e Love hurts que integra o projecto Memories.
Oops mama! É o instantané da mãe-criança, uma mãe e a sua filha. Love hurts, o instantané de uma relação
amorosa.

Jordi Burch
Interessa-se pelas condições de vida e resulta do seu trabalho verdadeiros retratos e documentários sociais.
Apresenta na ZAAT Mostra "AMOR CACHORRO", mulheres viciadas no amor
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“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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Edith Longuet-Allerme
O trabalho aqui apresentado é um vídeo de uma pedra de gelo e de tinta preta enrolada num papel branco. A pedra
derreta e fura o papel provocando o corrimento de uma gota preta. Esta matéria efémera libera-se da estrutura.

Vídeo, "Papier Blanc, Encre Noire", tinta, papel branco, pedra de gelo, 51s, 2008-2009

Matthieu Martin
Neste projecto vídeo, a minha impressão digital toca gelosia nutritiva. A gelosia tem o papel de um revelador e
permite o desenvolvimento das bactérias contendidas nas impressões
Uma fotografia é tirada cada 5 minutas durante 4 dias. A seguir, estas imagens são juntadas a 25 imagens per
segundo afim de obter uma vídeo.
O espectador é estimulado nos cambos dos estados da matéria o que sugere um movimento na apreensão do
tranabalho.

Video, "ARTEFACT", 2008-2009, 13min 06s en continu.
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Lara Boticário Morais

A deslocação temporária do espaço que consideramos o nosso refúgio, o nosso abrigo, faz-nos sentir falta desse espaço
que se concebe como um ponto de partida e chegada, como um porto/cais.
A concepção desta peça parte da ideia de deslocação, do habitar outros lugares que não o “nosso”, do conceito de habitar,
sendo esse conceito inato ou ensinado; parte também da necessidade de reprodução de um espaço: um refúgio que possa
ser transportável para outros espaços, como uma segunda pele.
Numa casa dos anos setenta foi construído um tecto falso no Hall de entrada, com o objectivo de armazenar memórias dos
habitantes dessa casa, aproveitando um espaço não usado, em altura. Este espaço foi construído em 1988, com a ajuda de
todos os que iriam guardar o seus objectos.
Como todos os sótãos, espaços de arrumação de memórias, este também ficou sem ser recordado Por algum tempo,
somente era aberto para se tirar ou colocar algo rapidamente. Em 2007 num dia de nostalgia, de procura e descoberta do
passado, foram encontrados no meio de muitos outros objectos, os esquissos dos vários estudos para a construção deste
complexo espaço. Analisando estes desenhos, percebe-se que foi um projecto a longo prazo, algo pensado para que não
fosse percepcionado por estranhos à casa, numa procura de um esconderijo perfeito, assim como Gaston Bachelard
descreve em Poetics of Space, quando fala do espaço a habitar, “In every dwelling, even the richest, the first task of the
phenomenologist is to find the original shell”.
O espaço vivencial, habitado, é considerado algo não inerte, algo que transcende a geometria do espaço, algo com vida.
Na continuação da linha de pensamento de Gaston Bachelard, a reprodução deste esconderijo de memórias, confeccionado
de um material maleável, moldável e que pode ser facilmente transportável, tem a sua vida para além da sua
geometricidade, sendo esta dada pelas linhas arquitectónicas que ainda hoje são predominantemente usadas de forma
rígida e não moldável. Esta reprodução contraria todo o conceito de abrigo, casa, esconderijo, por ser em tecido, como
uma tenda, algo frágil, pretendendo existir e persistir como um espaço nos espaços a habitar, a estar.

Portable memory
Estrutura em Lona - 235x368 cm
Som – 19”20’
2009
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// Arte de palco em modo contemplativo // dança
// 30 de Outubro de 2009 // 18h // entrada livre //
COLETIVO QUALQUER POR LUCIANA CHIEREGATI E IBON SALVADOR
AJUDANTES OU CARTOONS”

“TRICKSTERS OU VAGABUNDOS,

Em um lugar qualquer que não indiferente, deixo que o desejo desvende os interesses, vou-me apropriando dos
pequenos movimentos que não têm nome trazendo-os para a matéria(a palavra) que é a dança escutando uma
pausa, o frio, o chão. Se gera um espaço, um transito entre o delimitado e o desconhecido, não é o chão, sou eu
agora com o chão indo e vindo, aí o desejo e um tremor e o interesse se distrai no movimento que é a relação entre
o próprio e o impróprio, o que estou deixando ser.

// Arte de palco em modo contemplativo // música
// 20 de Novembro de 2009 // 18h // entrada livre //
CORO DO GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DO BANCO DE PORTUGAL // DIR. MAESTRO SERGIO FONTÃO

PROGRAMA//
ALTA TRINITA BEATA (XVIII) de Laudario de Cortona, Arr. César Baltalha
EL GRILLO de Josquin des Près
CE MOIS DE MAI de Clément Jannequin
CHE GUSTO de Antonio Caldara
WALTZ / letra e música de Pat Shaw
EL BAILE de E.M. Torner (Popular Asturiana)
LIMPIATE COM MI PAÑUELO de Nadal Puig (Popular Castelhana)
NESTA RUA TEM UM BOSQUE / arr. e harm de Adelino Martins (Folk do Brasil)
TRAI-TRAI / arr. e harm de Manuel Faria (Popular do Minho)
ZOTTELMARSCH / Harmoniz. Herbert Posedu (Fantasia Austriíaca)
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O NOCTURNO // dancefloor e multimédia // CREW HASSAN rua Portas S Antão 159//
www.crewhassan.org
§

Zentex (Finlândia)

§

2old4school (Portugal)

§

M.SA (Portugal)

§

2old4school (Portugal)

§

Dog Jeraldi (Portugal)

§

Jerry the cat (USA)

§

Lump (Finlândia)

§

Bart Cruz (Portugal)

§

DJACOB (Portugal)

*Dada a natureza do evento, a calendarização pode sofrer alterações.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Organização, Produção Executiva: Colectivo ZAAT
Pátio Afonso de Albuquerque, 1C-3dto, 1100 Lisboa, Portugal.
www.zaat.net
Email: contacto.zaat@gmail.com // info@zaat.net
Sophie Royer + 351 963 650 719 // sophie@zaat.net

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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