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Depois de sete edições, mais de 110 espectáculos, da passagem de duas centenas de
programadores internacionais e de 29 projectos com a comunidade, o Festival Materiais
Diversos (FMD) vai para mais uma edição, realizando-se de 15 a 24 de Setembro, em Minde
Alcanena e Torres Novas. Este ano estão previstos uma dezena de espectáculos, residência
artísticas, escola de verão, aulas e encontros com grande envolvimento da comunidade.

O Festival Materiais Diversos, que desde 2009 tem procurado reunir produções artísticas d
nomes consagrados, nacionais e estrangeiros, vai decorrer de 15 a 24 de Setembro, em Min
Alcanena e Torres Novas, estando agendados uma dezena de espectáculos, residências
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artísticas, escola de verão, aulas e encontros, em actividades que visam estabelecer um gra
envolvimento da comunidade.

"Excepcionalmente Comum", é o mote da edição deste ano, uma escolha da actual diretora
artística, Elisabete Paiva. O programa do Festival Internacional de Artes Performativas Mat
Diversos abre no dia 15 de Setembro, no cineteatro S. Pedro, em Alcanena, com "Bandorgan
- Dança para músicos", resultante do trabalho desenvolvido pela coreógrafa Clara Anderm
pelo compositor João Lucas, com a centenária Sociedade Musical Mindense.

Relacionado com a "natureza do trabalho" e o que "pode ser comum entre amador e
pro�ssional", o tema do espectáculo, servirá de mote para o debate que vai decorrer no dia
Centro de Ciência Viva do Alviela, em Alcanena, que se junta este ano às entidades parceir
onde se encontram já artistas em residência.

No mesmo dia, ao �nal da tarde, Flora Détraz estreia "Tutuguri", uma "dança sonora", de Ra
André. A Torres Novas chega um espectáculo do coletivo italiano Zimmer Frei, que tem vin
realizar com famílias de Torres Novas, recolhendo memórias e rotinas, no âmbito de um
projecto que envolve oito cidades europeias e que procura obter uma imagem das novas
constelações familiares na Europa.

O espectáculo, com recurso à técnica de documentário, terá duas apresentações (dias 17 e 1
Mercado do Peixe, em Torres Novas. Filipa Francisco estreará o seu novo projeto "Espiões", n
17, no Teatro Virgínia, também em Torres Novas, "sobre a comunidade da dança", e o "patri
ímpar na memória muscular e afetiva dos coreógrafos e intérpretes", envolvidos no projeto

No dia 22, Sarah Vanhee e Anabela Almeida irão aparecer, sem aviso prévio, em reuniões e
assembleias, que decorram na região, para falarem "livremente sobre a condição do comu
evitando a "linguagem impessoal" que marca o discurso da atualidade, experiências que
partilharão em sessão pública, ao �nal da tarde, no Café-concerto do Teatro Virgínia.

No mesmo dia à noite, no Teatro Virgínia, Catarina Miranda apresenta o espetáculo de dan
"Boca Muralha", última peça de uma trilogia que aborda o exercício da violência e do poder
que entra no território jurídico da lei e do castigo.

O programa inclui uma peça de teatro, "Habras de ir a la guerra que empieza hoy", de Pablo
Fidalgo Lareo, dia 23 na Fábrica de Cultura de Minde, culminando com a estreia nacional d
espectáculo de dança "La Esclava".

O festival volta este ano a promover uma "escola de verão" para a comunidade artística
emergente, que será orientado por Marcelo Evelin.
O festival de artes performativas é organizado pela associação Materiais Diversos, fundada
Tiago Guedes, de Minde, actual responsável pela programação cultural da cidade do Porto

 

LEGENDA: Flora Détraz estreia "Tutuguri", uma "dança sonora", de Raquel André
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