Mulheres

Andantes
Formação e criação em residência de 12 dias | artes visuais e performativas
Para mulheres de todas as idades | Máximo de 15 participantes

No pós “Me Too”, a Caótica decidiu concretizar um projeto que estava
a dormir nas suas prateleiras há vários anos e colocar, finalmente, a
seguinte pergunta às mulheres: “o que é a feminilidade?”.
Esta pergunta será o ponto de partida de um processo criativo onde
mulheres de todas as idades, depois de identificar as imposições
sociais e culturais que pesam sobre elas, vão livremente reinventar a
sua feminilidade.

O processo
Inventar uma mulher a partir das características de cada uma.
1 encontro de 2 dias/conversas
O processo irá começar por conversas entre as participantes
orientadas/provocadas por Caroline Bergeron e Susana Alves.
(ver bios)

1 residência de 10 dias
Eixo plástico: Construir uma mulher continuando a reflexão
As participantes irão representar essa nova mulher numa forma
física e plástica (por exemplo: escultura, figurino, marioneta,
silueta em sombra). Durante a criação/construção, aprofundando
a reflexão em grupo, as participantes serão levadas pelas
orientadoras a descobrir novas dimensões a essa feminilidade que
elas estão a inventar.
Eixo performativo: Incarnar a mudança
Ao longo da residência, serão propostos exercícios utilizando
linguagens performáticas variadas (teatro de sombras, teatro de
objetos) para definir em conjunto a forma da performance final.
Expor a mulher inventada

Mulheres Andantes juntas

Cada
residência
irá
culminar
numa
exposição/instalação/performance (consoante o s desejos do
grupo e a viabilidade das suas ideias) onde cada obra será
acompanhada de textos ou gravações, vídeos, ou de objetos que
retratam momentos de reflexão que pareceram relevantes às suas
autoras no decorrer do processo de criação.

O percurso será filmado pela documentarista Luisa Melo com
o objetivo de criar no futúro um documentário que juntará
todas as residências realizadas no ambito deste projeto. A
realizadora irá também propor experiências introspetivas com
cámera ás participantes e cujas gravaçãos serão apresentadas
na exposição ao final de cada residência.

Condições Logísticas e financeiras
Nº de participantes: 15
Duração:
A residência divide-se em 2 etapas. Um primeiro período de 2 dias
seguido de um segundo período de 10 dias, inclui a inauguração
da exposição e performance final.

Transporte, alojamento e alimentação:
Residência 2 dias : 3 pessoas
Residência de 10 dias: 4 pessoas

Espaço de trabalho:
Um espaço único que possa juntar o grupo todo de +/- 12mx12m
seria ideal, mas o grupo pode ser dividido em vários espaços se for
necessário.
Mesas e cadeiras para 16 pessoas

Espaço para exposição/performance:
Comunicar connosco para ver os espaços disponíveis.
(1 pessoa com habilidades técnicas para ajudar na montagem da exposição será necessária)

Valor de Venda : 2450€ + transporte, alojamento e alimentação da equipa

SUSANA ALVES

BIOGRAFIAS

Vive e e trabalha em Lisboa. Licenciada em Psicologia Educacional (ISPA, 2006), com formação em Educação pela Arte (ISPA, 2006), Pedagogia da Dança
(Forum Dança, 2007) e Contadora de Histórias (com Elsa Serra, 2009). Fez o curso de Guias do Jardim Botânico de Lisboa (com Alexandra Escudeiro, 2009).
Fez também várias formações na área da Gestão Financeira e Coordenação de projectos. Tem o diploma de Instrutora do Programa de Massagem nas
Escolas (MISA, 2017).
Desde 2005, colabora com diversos serviços educativos Culturgest, Museu Berardo, Jardim Botânico de Lisboa, Fábrica da Pólvora de Barcarena,
Programa Descobrir da Fundação Calouste Gulbenkian, concebendo e orientando actividades de mediação cultural, projectos continuados com escolas e
projectos com público NEE. Integrou a equipa de formadores do Programa de Mobilidade de Educadores, do Programa Descobrir da Fundação Calouste
Gulbenkian, sob a orientação da Maria de Assis Swinnerton. Fez parte da equipa do projecto EME Edifício Manifesto Educativo (Associação Cultural
Renovar a Mouraria, 2011). Colaborou regularmente com outras estruturas culturais como a Jangada de Pedra (produção de apoio a espectáculos), a
Editora Orfeu Negro (actividades de promoção da leitura), o espaço SOU (trabalho docente), o Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora
(ateliers para crianças) e a Junta de Freguesia de Santo Estêvão (como dinamizadora voluntária de actividades para bebés).
Vencedora do concurso AgirAmbiente (Gulbenkian, 2010) em coautoria com Maria do Carmo Rolo, com o projecto Sustenhabilidade.
Co-criadora do projecto EPICENTRO, ambientes interactivos para pais e bebés, com Nuno Figueira e Rita Sales, (Culturgest, 2015/16). Criadora do
projecto EntreLaços, instalação participativa de rua (2017) e o projecto Lixo-Luxo (2018) a convite do Largo Residências para o Festival BI.
Foi membro da associação Brincar a Pensar (filosofia para crianças). É fundadora e administradora da ReCoSE (Rede dos Colaboradores de Serviços
Educativos). É fundadora da Cooperativa SOU Largo onde foi membro da direção entre 2011 e 2016.
É fundadora do Lugar Específico - Centro de Arte Educação e Comunidade (Alameda, Lisboa, 2019)

CAROLINE BERGERON
Formada nas Artes Plásticas na UQAM (Montréal, Canada)
Fundou a Companhia Caótica em 2009 com António Pedro e encenou e cenografou “Na Barriga”, “King Pai”, “Sopa Nuvem”( coautoria com António
Pedro), Crevescer (Coautoria com António-Pedro), “A Grande Invasão”, “Cinco Fabulas para não adormecer” e foi olhar exterior no “Filmes Pedidos”
criado por António Pedro. Também é diretora artística do Festival Caótica e diretora da Plataforma Amostra.
Coproduções: Centro Cultural de Belém, Culturgest, Teatro da Guarda, Centro Cultural Vila Flor, Teatro Viriato, Teatro Municipal do Porto, Centro
Cultural de Cartaxo, Teatro São Luis, Teatro Nacional Dona Maria II, Centre Culturel Pablo Picasso (França), Ligue de l’Enseignement de France.
Fora da Companhia Caótica: Colaborou no “MAPA- Histórias de Mundos distantes” de Fernando Mota e é coautora e encenadora de “Lisboa em voo de
peixe” de Joana Bagulho e Beatriz Bagulho. È encenadora do espetáculos “Estradas” de Salvador Sobral e Jenna Thiam.
No estrangeiro: Autora e encenadora de “Clac” da Compagnie de l’Échelle e co-autora e encenadora de “Petits Chaos” da mesma companhia.
Oficinas: Criou a oficina “Escrever sem Palavras”, “A Oficina da Sombra” e coordenou o conjunto de oficinas “Realidades de Contrabando” na
Culturgest.
Codiretora artística do Tof Théâtre (Bélgica) de 1991 à 2005 onde foi coautora , técnica de manipulação e atriz em “Camping Sauvage”, “Cabane”,
“Patraque” e “Le Petit Bazard Érotik” . Foi autora, cenógrafa e encenadora de “Duelo”, “A Criatura” e “La reine 27”, todos produzidos pelo Tof Teatro.
Programou as 2 edições do Festival “Des Pieds et des Mains”.
Prémios: Prix “Pierre Thonon”, Prix du ministre des Arts et des Lettres de la Communauté Française de Belgique”, prémio “Coup de Foudre” da
imprensa Belga, “prix de la ville de Huy”, “Grand Prix du Jury du Festival International de la Marionnette de Cannes, “Aplaudiment FAD Sebastia Gash
2002” no Festival Internacional da Marioneta em Barcelona, “MOMIX 2014” e “Coup de Coeur” do Festival Ourceanie 2014.

LUISA MELO
Luisa Mello é filmmaker e reside em Lisboa. Tem mestrado em Realização de Cinema Documentário pelo DocNomads (European Joint Master Degree);
graduação em Cinema e pós graduação em Arte e Filosofia (pela PUC-Rio (Rio de Janeiro, Brasil); fez o curso de Realização de Documentário na Escola
Internacional de Cinema e TV (EICTV), em Cuba; e disciplinas de Cinema e Arte na Universidade de Grenoble, em França. Atualmente, trabalha como
realizadora, diretora de fotografia e montadora de cinema e audiovisual. Entre os seus trabalhos autorais, Luisa realizou e editou a curta-metragem
“Água e Sal” (2019), com Menção Honrosa - Festival Caminhos do Cinema Português, Menção Honrosa - Prémio PrimeirOlhar/ Oficial, XX Encontros de
Cinema de Viana, e exibida no Festival Internacional de Cinema de Roterdão (IFFR). Realizou, dirigiu a fotografia e editou as curtas: “Semi Úmido”
(2019), com Menção Honrosa - International Film Festival Prvi kadar/First; “In Aphorodite´s Room" (2018), com Prêmio de Melhor Filme pelo Cinalfama
Lisbon International Film Festival; “Canto" (2015), com Menção Honrosa - Filmworks Film Festival Rio de Janeiro; e “Palhaços Não Choram” (2012),
exibida no Canal Brasil. Além disso, dirigiu a fotografia do longa-metragem Eu Não Faço a Menor Ideia Do Que Eu Tô Fazendo Com a Minha Vida
(Brasil, 2013), realizado por Matheus Souza e exibido no circuito brasileiro de cinema e Netflix; e dirigiu a fotografia da curta-metragem “The Memory
Atlas” do realizador Domenico Centrone, exibido no Festival Internacional de Cinema de Roterdão (IFFR), IndieLisboa, Ji.Hlava, entre outros.

A CAÓTICA
A Caótica, fundada em 2009 pela encenadora-autora Caroline Bergeron e pelo músico-cineasta António-Pedro, é uma companhia multidisciplinar que
cria espetáculos, oficinas e filmes para público jovem, famílias e adultos.
Criadores de um universo tão reconhecível quanto imprevisível - onde entrelaçam humor com poesia e ficção com realidade - António-Pedro e Caroline
Bergeron partem muitas vezes das suas vidas para a vida dos espetadores, criando objetos artísticos que são veículos para uma verdadeira partilha. A
singularidade artística da Companhia é reconhecida, a nível nacional, na continuada colaboração com várias entidades de programação - CCB/Fábrica
das Artes, Culturgest, Fundação Gulbenkian, Artemrede, LU.CA., Teatro Municipal do Porto/Paralelo - e, a nível internacional, nas extensas digressões
pela Europa - França, Espanha, Suiça, Bélgica - e apresentações noutras latitudes, como China ou Brasil.
O prémio de Melhor Espetáculo MOMIX 2014 para “Sopa Nuvem”, as coproduções internacionais, bem como a apresentação em salas de referência Théâtre de la Ville, Paris e Théâtre Am Stram Gram, Genebra - festivais nacionais e internacionais e eventos especializados na criação para a infância
são igualmente formas desse reconhecimento. Desde 2014 a Caótica produz, a par de espetáculos e oficinas, documentários, videoclipes e vídeoinstalações, exibidos em festivais e integrados nas coleções de vários espaços museológicos. Desde 2015 a Companhia realiza periodicamente o
Encontro Internacional - Criação para a Infância, onde procura refletir em conjunto sobre a criação, programação e circulação de espetáculos para a
infância. Para além da criação artística, tem acompanhado o percurso da Companhia uma constante atividade pedagógica com crianças, jovens e
adultos, em colaboração com serviços educativos e ainda integrando projetos nacionais, como o 10X10/Descobrir, da Gulbenkian ou o Odisseia, da
Artemrede/Partis.

