OFICINAS
O programa da Ci.CLO Bienal’19 inclui uma série de oficinas orientadas por artistas e educadores e visam
partilhar ferramentas, diretrizes, recursos e conhecimento, apostando na cumplicidade com a
comunidade a partir da criação de ações de formação públicas interativas. Estas atividades de formação
consideram o que constitui uma prática artística com preocupação social e ambiental, e pretendem
contribuir para a integração das artes na sensibilização para uma cultura de sustentabilidade.

1 JUNHO
> 10h às 18h - Oficina SINAIS EXTERIORES DE GENTRIFICAÇÃO com Álvaro Domingues (PT) na Casa
Comum - Reitoria UP.

Uma partilha de informação sobre a gentrificação na cidade do Porto, a que se seguirá um momento de
trabalho de campo realizado pelos participantes que culminará com uma sessão de apresentação e
discussão do trabalho desenvolvido.

16 JUNHO
> 10h às 13h - Oficina DESCOBERTA E VIVÊNCIA DO MUNDO NATURAL QUE NOS RODEIA: DO MACRO
AO MICRO com Cédric Pedrosa, Joana Guedes e Rita Cirne, no Parque da Cidade.
Convida-se toda a família a fazer vários percursos orientados no Parque da Cidade, onde se pretende
estimular o exercício do olhar e da atenção sobre a natureza. Deixar-se deslumbrar pelo detalhe de
cada elemento descoberto será o ponto de partida para colecionar pequenos tesouros que resultarão na
composição estética dos elementos naturais.
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22 JUNHO
> 10h às 13h - Oficina humanimal com Rita Castro Neves & Daniel Moreira (PT), no Palácio de Cristal.
Os participantes serão convidados a descobrir o jardim do Palácio de Cristal, observando e recolhendo
elementos naturais (folhas, galhos, pedras...) que serão apropriados a partir do exercício do desenho e da
performance. Destes materiais resultarão personagens h
 umanimal que, posteriormente, serão
fotografadas. Estes novos e inventados seres que nascem da intercepção entre o humano, animal e
vegetal, abrem uma reflexão incorporada do nosso olhar e sua representação sobre a relação, ao mesmo
tempo próxima e distante, da nossa condição e natureza animal.

23 a 28 JUNHO
> Residência Artística IMERSÃO NA PAISAGEM - CAMINHAR, PARAR, REPARAR com Manuela Ferreira,
Tiago Porteiro e Virgílio Ferreira, na Paisagem Protegida Corno de Bico, Paredes de Coura
Os fotógrafos participantes são desafiados a cartografar, via fotografia e outras linguagens, a Paisagem
Protegida do Corno de Bico. Será a pé que se irão desvendar as singularidades deste território. Na ação
de caminhar serão também explorados protocolos performativos. A experiência pretende integrar
momentos de marcha conjunta e momentos de deriva individual, momentos de partilha no seio do grupo
e momentos de troca com a comunidade.

30 JUNHO
> 10h às 17h - Oficina DO INQUÉRITO VISUAL AO MANIFESTO com Marta Wengorovius nos Jardins do
Palácio de Cristal
O I nquérito Visual progride e estrutura-se em três regimes distintos de relação - o individuo, o par e a
comunidade nas suas múltiplas declinações. Os participantes terão a oportunidade de explorar,
graficamente, ideias, questões e pensamentos em forma de um manifesto.
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SOLILÓQUIOS
Solilóquios alia-se à Ci.CLO Bienal com três músicos de renome internacional que se destacam pelo seu
trabalho original: Luís Bittencourt explora o potencial instrumental de diferentes objectos, materiais e
elementos naturais como a água; Pierre Bastien, alimentando-se do universo surrealista, constrói
orquestras mecânicas a partir de peças de Meccano e engrenagens ativadas por pequenos motores;
Rodrigo Amado, além do seu percurso pelo mundo do Jazz com grande destaque internacional, cria em
paralelo o seu próprio trabalho fotográfico que será projetado durante o concerto.
Solilóquios é um ciclo independente de performances a solo, incidindo essencialmente em música
improvisada, reunindo algumas das mais criativas propostas nacionais e internacionais.

24 MAIO
> 21h30 - Solilóquios com Luis Bittencourt, no Yoga Sobre o Porto.
2 JUNHO
> 21h30 - Solilóquios com Pierre Bastien no Yoga Sobre o Porto.
9 JUNHO
> 21h30 - Solilóquios com Rodrigo Amado, no Yoga Sobre o Porto

Mais informações / More information
YOGA SOBRE O PORTO
https://www.soliloquios.org/
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