
 

CONVIDADOS 

SEMINÁRIO| Mediação nas Artes  

Maria Vlachou Consultora em Gestão e Comunicação Cultural. Directora Executiva da Acesso 

Cultura, associação cultural que promove o acesso (físico, social e intelectual) aos espaços 

culturais e à oferta cultural. Autora do blog bilingue (e do livro homónimo) Musing on Culture, 

onde escreve sobre cultura, as artes, gestão e comunicação cultural, públicos, acesso. Membro 

dos Corpos Gerentes do ICOM Portugal desde 2005 e editora do boletim trimestral Informação 

ICOM.PT. Foi coordenadora geral do estudo “Museus e Público Sénior em Portugal”, realizado 

pelo GAM – Grupo para a Acessibilidade nos Museus. Actualmente, colabora com o Descobrir – 

Programa Gulbenkian Educação para a Cultura e Ciência. Foi Directora de Comunicação do São 

Luiz Teatro Municipal (2006-2012) e Responsável de Comunicação do Pavilhão do 

Conhecimento – Ciência Viva (2001 e 2006). Participou no Summer International Fellowship em 

Arts Management no Kennedy Center for the Performing Arts (Washington, 2011-2013); Mestre 

em Museologia pela University College London (1994).  

 

“Dantes, os cosmopolitas viajavam e sentiam-se à vontade com as culturas das cidades em que 

se encontravam. Hoje, os neo-cosmopolitas sentem-se à vontade com as várias culturas na 

cidade onde residem. As instituições culturais têm um papel fundamental no desenvolvimento 

deste espírito neo-cosmopolita, que ajuda a combater a ignorância e a promover o 

entendimento, a tolerância, a partilha, a celebração em conjunto da vida e de várias culturas.” 

 

MÓDULO I Mediação de Leitura - O Livro Ilustrado na promoção da 

diversidade 

Mafalda Milhões nascida em Mirandela em 1978, é a responsável pelo projecto editorial “O 

Bichinho de Conto”, um projecto inovador na área da literatura que tem como ambição a 

formação de uma comunidade de leitores inteligente, culturalmente criativa e activa na nossa 

sociedade e no mundo, procurando “educar as pessoas na diferença pela leitura”. Contadora de 

histórias de profissão e é também editora, livreira, autora e ilustradora de vários livros, como 

“Perlimpimpim, Perlimpimpão”, “Chiu!”, entre outros.” Pretende contar histórias a crianças que 



nunca abriram um livro, mostrando a todos como são poderosos os contos, trabalhando com 

livros para um público dos “0 aos 200 anos”. 

 

“ Será que crescer faz doer? 

Será que crescer faz doer? Como sair da barriga da mãe e estar pela primeira vez nas mãos 

dela, como cair da bicicleta e ir para a escola, como andar às cavalitas e ficar mais alto logo de 

repente, como brincar o dia todo com os bichos na rua e sem dar por isso, ficar doente... 

Crescer não faz doer, talvez doer só doa a valer quando crescemos a aprender. 

Não há crise que não caia em boa hora e nos re-invente trazendo à essência as origens, as 

raízes e a memória de que todos temos direito à infância e à liberdade que lhe é tão 

característica. 

Liberdade de expressão. 

Liberdade de movimento. 

Liberdade de pensar, inventar e imaginar para lá do texto. 

O Equilíbrio surge como tema a desenvolver. 

A única regra é ler o mundo, procurando desenvolver nos leitores autonomia, promovendo 

outras formas ler o mundo fazendo uso dos sentidos. 

A leitura serve-se à mesa onde os autores e  os textos se mesclam com ilustração. A  cor e os  

verbos sugerem movimento, acção tornando-a dinâmica e robusta. Como um jogo, há peões, 

regras, equipas e um objectivo final. Ganha quem se re-descobrir, quem crescer, quem enxergar 

nitidamente que o mundo cabe dentro de um livro.” 

 

SEMINÁRIO| Teatro, Globalização e Multiculturalismo 

João Maria André nasceu em 1954 em Monte Real, Leiria. Licenciou-se em Filosofia na 

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (1979), tendo-se doutorado pela mesma 

Faculdade com uma dissertação intitulada Sentido, Simbolismo e interpretação no discurso 

filosófico de Nicolau de Cusa. É professor catedrático, ensinando nas áreas de Filosofia e do 

Teatro e Diretor do Departamento de História, Arqueologia e Artes. É autor, entre outros livros, 

de Renascimento e Modernidade: do poder da magia à magia do poder (1987), Sentido 

simbolismo e interpretação no discurso filosófico de Nicolau de Cusa (1997), Pensamento e 

afectividade (1999), Diálogo intercultural, utopia e mestiçagens em tempos de globalização 

(2005) e Multiculturalidade, identidades e mestiçagem: o diálogo intercultural nas ideias, na 

política, nas artes e na religião (2012). Além da docência e da investigação, tem desenvolvido 

também a sua actividade como animador cultural, nomeadamente através da tradução, 

dramaturgia e encenação na Cooperativa Bonifrates de Coimbra e no Teatro Académico de Gil 

Vicente, de que foi Director de 2001 a 2005. Em poesia publicou Rostos suspensos e Estilhaços 

em poemas. Publicou ainda, em teatro, O filho pródigo, em co-autoria com Helder Wasterlain 



(2008), e Peregrinações. Quadros inspirados em "Peregrinação" de Fernão Mendes Pinto 

(2010). 

 

“ Desde há muito que, nas artes, programas de cruzamento cultural se vêm implementando e 

mostrando a fecundidade de diálogos que não pode passar despercebida: pense-se, por 

exemplo, na pintura, com Picasso e a arte africana ou Manet e a arte japonesa, pense-se na 

música, com Cage ou com o Fluxus e a Música oriental, pense-se no teatro, com Artaud e o 

teatro balinês, mas também com Craig, Brecht, Copeau ou Claudel e, mais recentemente, com 

Peter Brook ou Eugenio Barba… Muitas vezes os artistas utilizaram os conhecimentos das artes 

de outras culturas para incorporarem técnicas, imagens, sonoridades ou conteúdos nas suas 

próprias obras. Mas, por outro lado, se atendermos bem à noção de “incomensurabilidade”, que 

Thomas Kuhn inscreveu como um dos conceitos centrais na sua análise da “diversidade 

paradigmática” no seio da história das ciências e que pode facilmente ser transposto para o 

terreno do pluralismo cultural e das atitudes e relações que engendra, um dos domínios em que 

esse conceito parece ter uma maior aplicabilidade é efectivamente o da estética e o da história 

da arte. As diferenças entre escolas e correntes facilmente se deixam configurar como 

diferenças entre paradigmas distintos (num sentido kuhniano alargado) e as relações entre 

esses diferentes paradigmas parecem ser mesmo relações de “incomensurabilidade 

interparadigmática”, se por essa incomensurabilidade entendermos a impossibilidade de 

analisar expressões artísticas e técnicas de execução, criadas dentro de uma determinada 

tendência, no quadro de outra tendência estética. O que é que de comum pode haver entre um 

quadro impressionista e um quadro cubista, entre um filme do neorealismo italiano e um filme 

de um realizador como, por exemplo, Alain Resnais ou entre a música de Mozart e a música de 

Stockhausen? Tudo se passa como se os princípios e a sensibilidade que regem e estruturam 

uma obra de arte dentro de uma determinada escola fossem incomensuravelmente diferentes 

dos que estruturam uma obra de arte dentro de outra tendência estética, de tal maneira que “a 

verdade” da obra de arte de uma tendência se torna incomparável com a “verdade” de uma 

obra de arte de outra. E, no entanto, apesar da incomensurabilidade que caracteriza as relações 

entre “paradigmas estéticos” diferentes, o que é certo é que a miscigenação não deixou de 

realizar-se com efeitos práticos assinaláveis que vêm demonstrar que o diálogo cultural entre 

formas de arte enraizadas em culturas diferentes não só é possível mas é mesmo altamente 

fecundo.” 

 
Módulo II - Performance, Comunidade e Interculturalidade 

Natália Luiza nasceu em Maputo, Moçambique, 1960. Licenciada em Teatro, Formação de 

Actores, pela Escola Superior de Teatro e Cinema, Bacharel em Psicologia na Faculdade de 

Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa e frequência no Mestrado de 

Estudos Africanos. Tem dividido a sua actividade como encenadora, programadora, formadora e 

actriz.  

 

“O que definimos como conceitos organizadores para a construção de um objecto artístico 

(conteúdos), como o mostramos (forma) e para quem o fazemos? O papel das lideranças, os 

filtros artísticos e o envolvimento de diferentes “culturas” num mesmo grupo de trabalho, numa 

sessão que pretende questionar estes pontos de vista, numa dimensão essencialmente prática.” 



Pedro Zegre Penim é fundador e director artístico do Teatro Praga. Encenador, actor e 

dramaturgo. Entre outros trabalhos desenvolvidos é autor e intérprete de "Israel". Que  após a  

apresentação em Portugal e em Paris em 2012, o Teatro Praga levou o espetáculo a Telavive. 

Em 2011 esta peça foi galardoada, pela Sociedade Portuguesa de Autores, com o prémio de 

melhor texto representado. Em "Israel" Pedro Penim evoca uma forma teatral que articula texto 

e vídeo, performance e instalação, filosofia e política, humor e dor. Uma linguagem inovadora, 

sempre consciente da fronteira entre realidade e ficção.   

 

Módulo III- A Câmara e os vários olhares-Fotografia, vídeo e cinema 

documental 

Pauliana Valente Pimentel nasceu em 1975 em Lisboa, onde vive e trabalha. 

Como fotógrafa freelancer, faz trabalhos de fotoreportagem desde o ano 2000 para diversas 

revistas estrangeiras e portuguesas bem como exposições colectivas e individuais. 

Fez o curso de Fotojornalismo no Cenjor e frequentou workshops de fotografia com Amy Arbus, 

Bob Sacha, Alex Majoli, Eric Lessing, David Alan Harvey e Andrea Pistolesi, tendo trabalhado 

como assistente destes dois últimos. 

Em 2005 participou no curso de fotografia do Programa Gulbenkian Criatividade e Criação 

Artística. 

Pertence ao colectivo [Kameraphoto] onde desenvolve projectos fotográficos com os seus 

membros que muitas vezes publica em livro.  Foi publicado o seu primeiro livro de autora Vol. I 

(Lisboa: Pierre von Kleist, 2009) e Caucase Souvenirs de Voyage (Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2011).  

Esteve durante cinco anos representada na Galeria 3+1 Arte Contemporânea no Chiado e 

actualmente é representada pela Galeria das Salgadeiras, em Lisboa. 

Parte da sua obra pertence a coleccionadores privados e institucionais. 

 

 “Como realizar um projeto fotográfico em ambientes/contextos que não conhecemos, a 

importância da compreensão do outro.  Irei dar exemplos de diferentes projectos fotográficos 

realizados e suas abordagens....não só em Portugal (ex. Make up, From her to eternity, Diário 

da República) e no estrangeiro, nomeadamente na Grecia (fotografia e video), Europa de leste 

(Cosmic Underground) e Caucaso ( fotografia, Livro).” 

 

Rui Simões estudou Realização de Cinema e Televisão no I.A.D. - Institut des Arts de 

Deffusion em Bruxelas. Iniciou uma relação profissional com o cinema na Bélgica, como 

fotógrafo de cena. Mais tarde, em 1974 e em Portugal, Rui Simões começa a sua actividade 

cinematográfica, realizando duas longas metragens cinematográficas documentais e três curtas 

metragens sobre a realidade portuguesa da altura. Desde 1982 Rui Simões criou imensos 



trabalhos, a maior parte na forma de documentário, desenvolvendo, também obras 

relacionadas com arte (pintura, dança, teatro, arquitectura, música, etc.). 

Entre vários documentários realizados é autor de Kolá San Jon (2011) e a Ilha da Cova da 

Moura (2010), em que ambos os documentários retratam as vivências da comunidade cabo-

verdeana da Cova da Moura. 

 

SEMINÁRIO| A Cidade como um Mundo 
Festival TODOS- Caminhada de Culturas 

Giacomo Scalisi desenvolve em Portugal atividade como programador cultural e director 

artístico, realizando um trabalho de conceção de programas, de espetáculos, exposições e 

formação em torno das várias artes: Teatro, Dança, Música, Novo Circo, Artes Plásticas assim 

como projectos multidisciplinares que envolvem também as novas tecnologias. 

No ano de 2000 até 2004 foi director artístico em parceria com Madalena Victorino do projecto 

“Percursos, Festival Europeu de Artes do Espectáculo para um Público Jovem”. Entre 

2004 e 2008, foi programador para a área do Teatro e Novo Circo, no Centro Cultural de 

Belém em Lisboa. 

Em colaboração com Miguel Abreu, Madalena Victorino realiza a partir de 2009, o Festival 

”Todos, Caminhada de Culturas” Viajar pelo mundo sem sair de Lisboa uma iniciativa da 

Câmara Municipal de Lisboa, programa Lem/Glem Lisboa Encruzilhada de Mundos e da 

Academia de Produtores Culturais, no bairro do Martim Moniz em pleno centro histórico da 

cidade de Lisboa e a partir de 2012 nos territórios de São Bento e Poço dos Negros. Em 2011 

fez nascer a Orquestra Todos com os maestros Mario Tronco e Pino Pecorelli da Orchestra di 

Piazza Vittorio. Para as Festas da Cidade de Lisboa a partir de 2009 dirige “O Teatro das 

Compras”, uma loja como teatro. 

Entre 2010-2012 cria e dirige como director artístico Movimenta-te Trajectórias de 

programação cultural em rede, um projecto de trabalho com e sobre Faro, Loulé, S. Brás de 

Alportel, Olhão e Tavira. 

É consultor da Fundação de Serralves no Porto. Em 2013 acompanhou o projecto de Ópera 

Carmen da Orchestra di Piazza Vittorio para o Festival Les Nuits de Fourvière em Lyon . 

Tem lecionado nos cursos de Gestão e Produção das Artes do Espetáculo organizados pelo 

Forum Dança, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa -Estudos de Teatro – 

Programa de pós-graduação, na pós-graduação em Programação e Gestão Cultural da 

Universidade Lusófona, no curso de mestrado de Arte, Comunicação e Cultura da 

Universidade do Algarve e também noutras entidades culturais. 

Integrou a partir de 2009 até 2011 o colégio de personalidades qualificadas do comité 

executivo da Fundação BNP Parisbas em Paris. 

 



“Sempre pensei que a realidade de uma grande cidade é feita de complexas relações que 

quotidianamente se tecem entre as pessoas e os lugares. Assim, as cidades transformam-se, 

muitas vezes, em laboratórios de experimentação da vida quotidiana: ser, pensar, estar, viver. 

Os encontros de culturas diferentes são, a meu ver, uma mais-valia que pertence à história de 

cada cidade. Estes encontros transformam e remodelam as relações entre as pessoas e os 

próprios espaços de encontro. As artes conformam um espaço vivo e sensível para inventar 

novas modalidades de encontro entre as diferentes comunidades que habitam a cidade e o 

território, um lugar cultural que proporciona um sentimento de pertença comum e ajuda a 

comunidade a olhar a vida de outro modo. 

Um espaço da arte na nossa sociedade, considerações e olhares à procura de uma prática 

cultural.” 

 

MÒDULO IV - Site Specific Art 

Madalena Victorino Estudou dança contemporânea, composição coreográfica e pedagogia 

das artes no The Place / London School of Contemporary Dance, no Laban Centre/Goldsmith’s 

College, University of London e na Exeter University nos anos 70 e 80 no Reino Unido. 

O seu trabalho tem se evidenciado pela criação de projectos que se vocacionam para a 

aproximação entre discurso e prática artística e a sociedade em geral. 

Cria no Centro Cultural de Belém, o primeiro espaço em Portugal, de fruição artística 

internacional para um público jovem. É programadora no Festival TODOS. Lecciona em 

múltiplas instituições de Ensino Superior. Constrói peças coreográficas que têm atravessado o 

país e que envolvem pessoas de idades e com experiências de vida diferentes, em co-criação 

com intérpretes profissionais. O seu trabalho é reconhecido pela sua carga humanística.   

 

“ Um encontro para abordar questões relativas à habitação e revelação de espaços do 

quotidiano através de processos que levam à sua transfiguração. Como viajar para longe sem 

sair de uma cadeira? Como descobrir as sucessivas camadas de tempo e de vida de um lugar? 

Como avaliar o impacto deste ato de ilusionismo e medir as suas consequências. Serão 

visitados exemplos de vários projetos. “ 

 

Bruno Humberto é encenador, performer, compositor. Fez mestrado em Performance Making, 

na Goldsmiths College em Londres e desde aí tem vindo a colaborar com várias companhias e 

artistas internacionalmente, desenvolvendo solos e performances de teatro do lugar específico e 

live-art. Escreveu para a companhia de dança-teatro Karavan Ensemble, em Brighton, e 

recentemente  para  a coreógrafa Charlotte Spencer.  

Fundou e faz parte da banda Orchestra Elastique.  

Neste momento está a encenar o projecto The Camus Incident, performance site-specific em 

fase de produção, escolhida  pelo Oxford Samuel Becket Theatre Trust award e Barbican. 



 

“O rumor do lugar é um workshop multidisciplinar que inclui práticas de composição de teatro 

físico, escrita, som e movimento aplicados na criação de performances para lugares de 

identidade diversa. Neste exploram-se a relação entre arquitectura e metarrativas do lugar e o 

uso da Performance art como linguagem responsável por novos estados temporários de diálogo 

no local público. “ 

 

SEMINÁRIO | Sociedade e Cultura - Palcos Interculturais 

António Pinto Ribeiro Nasceu em Lisboa. A sua formação académica foi feita nas áreas da 

Filosofia, Ciências da Comunicação e Estudos Culturais. É nestas áreas que tem desenvolvido o 

trabalho de investigação e de produção teórica publicado em revistas da especialidade. É 

professor-conferencista de várias universidades internacionais. A par da sua actividade de 

investigador e de professor tem tido uma prática de programação artística e de gestão cultural 

com a organização de vários programas e exposições nacionais e internacionais. Foi Director 

Artístico da Culturgest (Centro Cultural em Lisboa) desde a sua criação em 1992 até Abril de 

2004. Actualmente é Professor convidado da Universidade Católica/Fac de Ciências Sociais e 

Humanas, foi Coordenador (com Catarina Vaz Pinto) do Programa Gulbenkian Criatividade e 

Criação Arística e desempenhou o cargo de Programador-Geral da Fundação Gulbenkian para o 

Fórum Cultural "O Estado do Mundo" e do Programa Distância e Proximidade.Actualmente 

dirige o Programa Gulbenkian de Cultura Contemporânea Próximo Futuro 

www.gulbenkian.pt/proximofuturo. 

Representa o governo português no “grupo de trabalho sobre o estudo da mobilidade dos 

artistas” junto da Comissão Europeia. 

Da sua obra publicada destaca-se: A Dança da Idade do Cinema (1991), Dança 

Temporariamente Contemporânea (1994), Por exemplo a cadeira –ensaio sobre as artes do 

corpo (1997), Corpo a Corpo: sobre as possibilidades e os limites da crítica (1997), Ser feliz é 

imoral? Ensaios sobre cultura, cidades e distribuição (2000), Melancolia (romance, 2003), 

Abrigos: condições das cidades e energia da cultura (2004),A Procura da Escala (2009). 

 

“A interculturalidade é uma estratégia e uma forma inovadora de conviver e coabitar nas 

sociedades contemporâneas com a diversidade de grupos culturais e étnicos. Para que ela 

possa ser uma realidade, é suposto reconhecer que a convivialidade não é pacífica, nem um 

dado imediato, que é sempre tensional, comporta conflitos, é dinâmica e exige uma construção 

permanente e diária; de algum modo, é o estado mais evoluído da democracia; também é 

importante reconhecer que a interculturalidade faz-se a partir de vários pontos de partida e não 

pode resultar de uma legislação ou normalização regrada apenas pela comunidade que acolhe; 

que a interculturalidade, na forma como admite a diversidade cultural, impõe limites a esta 

aceitação, limites esses que são a exclusão de todo e qualquer sofrimento infrigido a alguém, a 

http://www.gulbenkian.pt/proximofuturo


aceitação da morte e da exclusão social, religiosa ou sexual. É ainda uma questão central da 

interculturalidade a aceitação de que as práticas culturais representam apenas uma parte da 

actividade dos grupos ou pessoas e que, de modo algum, a cultura deve servir de manto para 

escamotear as questões económicas, do trabalho, da assistência social, cuja resolução tem as 

suas instituições próprias.” 

 


