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EXPOSIÇÃO

“ESTAÇÃO IMAGEM”, fotografia

ATÉ 4 DE SETEMBRO

GUIA ‘Évora
SEMANA
D
A

EXPOSIÇÃO
ATÉ 16 DE OUTUBRO
“Caminhantes Sem Voz” - Ciganos do Alto Alentejo

Palácio de D. Manuel

A exposição estará patente em simultâneo em três locais da cidade:

Évora recebe a exposição fotográfica da associação cultural Estação Imagem, com dois conjuntos
de trabalhos distintos. No rés-do-chão, a bolsa anual de 2014,
conferida a Hermano Noronha,
mostra a reportagem fotográfica
“Presente”, que documenta a memória atual no concelho de Mora
sobre a Guerra colonial. Segundo
o autor, enuncia “a natureza silenciosa de como a Guerra Colonial
persiste no recato dos lares, nas
conversas entre familiares e entre camaradas”. No 1º andar, expõem-se trabalhos de 13
fotógrafos relativos ao prémio de 2015. Nesta, encontram-se os vencedores das várias
categorias, desde o prémio Estação Imagem a temas como Notícias, Desporto, Ambiente ou Assuntos Contemporâneos. Em colaboração das Câmara Municipais de Évora, de
Viana do Castelo e de Mora, a exposição estará patente até dia 4 de Setembro.

Adalrich Malzbender é médico, alemão,
casado com uma alentejana de Portalegre. Desde 1976 que se dedica à fotografia tradicional a preto e branco. Adalrich Malzbender fotografa somente com
máquinas analógicas e é ele próprio que
revela as fotografias na câmara escura da
sua cave. Tem milhares de fotografias dos
seus temas preferidos, além de Ciganos,
também do Alentejo, dos grupos corais
de Cante Alentejano, e muito em especial também da Escultura Românica em Portugal. Fez variadas exposições individuais
na Alemanha, Espanha, Portugal e uma exposição coletiva no Brasil.

Horário: Segunda a sexta: 10:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 | Sábado: 14:00 às 18:00
Contacto: 266777000 | Site: https://www.facebook.com/estacao.imagem
Org.: Estação Imagem | Câmara Municipal de Évora
Apoio: Camara Municipal de Évora
ENTRADA LIVRE

Biblioteca Pública de Évora: Largo Conde de Vila Flor, 4
Horários: segunda a sexta das 9h30 às 18h e sábados das 10h às 17h
Palácio do Barrocal (INATEL): Rua de Serpa Pinto, 6
Horários: Dias úteis das 10h às 22h, excepto segundas-feiras
Loja Habévora: Bairro da Cruz da Picada junto à PSP
Horários: Todos os dias das 17h às 20h
Contactos: telef. 266777000 | site: www.adalrichmalzbender.com
Org. Câmara Municipal de Évora | Juntas de Freguesia | Apoios: Biblioteca Nacional de
Portugal | Direção Regional de Cultura do Alentejo | É Neste País | Habévora | Inatel |
ENTRADA LIVRE
Nota: Espetáculo integrado na iniciativa “ÉVORA À CALMA”

MÚSICA

TEATRO | PERFORMANCE 18, 19 E 20 DE AGOSTO

AMANITA PONDEROSA | João André e Mário Lopes

19 DE AGOSTO

Praça do Sertório

Após o sucesso da participação
no “Capote Fest”, que ocorreu
em Maio passado na SOIR Joaquim António de Aguiar, os
Amanita Ponderosa voltam a
tocar em Évora, desta vez integrado na programação do festival multicultural Évora à Calma.
Power-duo de rock instrumental: dá-nos a provar um universo impulsionado pela guitarra
e pelos ritmos quebrados do
Rock Progressivo dos anos 70, com recurso constante e discreto a loops. Uma máquina
de riffs que se apoia numa percussão poderosíssima.

Horário: 22:00
Contacto: 266777000 | cmevora@cm-evora.pt
Site: https://www.facebook.com/amanitaponderosabanda/?fref=ts
Org.: Câmara Municipal de Évora | Juntas de Freguesia
Nota: Espetáculo integrado na iniciativa “ÉVORA À CALMA”

PÓ DE VIR A SER, uma performance de Márcio Pereira e Helena Baronet

Departamento de Escultura em Pedra - Antigo Matadouro Municipal Entrada pela Av S João de Deus, portão, nº 27
Márcio Pereira e Helena Baronet criam
uma performance pensada a partir da
história de um lugar: o Departamento
de Escultura em Pedra que ocupa o espaço e a memória do Antigo Matadouro
Municipal de Évora. “Pó de vir a ser” propõe uma reflexão sobre a necessidade
de reconfiguração das memórias: a necessidade de apagar para reconstituir
ou de destruir para construir serve de
mote a esta criação. Porque aqui só se
destrói para construir. Partindo de um
trabalho de reflexão sobre as camadas
de História que se acumulam no Antigo
Matadouro Municipal (atual DEP) e o caracterizam, concebeu-se um espetáculo
que sublinha a relação do corpo com o
espaço e com os objetos escultóricos que o preenchem.

Horário: 22:00
Contactos: Telef. 266777000 | cmevora@cm-evora.pt | Site: http://www.cm-evora.pt/
Org.: Câmara Municipal de Évora | Juntas de Freguesia
Nota: Espetáculo integrado na iniciativa “ÉVORA À CALMA”

MÚSICA

TREZE CORDAS, Contrabaixo e Bandolim

20 DE AGOSTO

MÚSICA

21 DE AGOSTO
DO MARCELO FORTUNA ENSEMBLE | Choro e Bossa Nova
Bairro do Bacelo, Jardim da Juventude

Praça do Sertório
Contrabaixo e bandolim
soando como um só instrumento. Eis o mote do novo
projeto dos pernambucanos Walter Areia e Rafael
Marques. Os duetos, que
reúnem dois instrumentos
aparentemente distantes,
estão juntos, criando um
repertório de composições
próprias, e de grandes
mestres da música popular
brasileira. Os arranjos são
assinados tanto por Areia, que é ex-integrante da banda Mundo Livre S/A e criador do
Areia e Grupo de Música Aberta, quanto pelo bandolinista Rafael Marques, da banda
Saracotia. Os dois instrumentistas são versáteis e somam participações em trabalhos
que vão da música pop pernambucana (Juliano Holanda, Isadora Melo, Geraldo Maia)
até a improvisação, tendo os dois tocado recentemente, com o saxofonista colombiano
António Arnedo.

O duo atua pela segunda vez
no Évora à Calma. Desta feita
será no Jardim da Juventude,
no bairro do Bacelo. Marcelo
Fortuna, nascido no Brasil, é
professor de guitarra e música de Câmara no Choral Phydellius, em Torres Novas.

Horário: 22:00
Contacto: 266777000 | cmevora@cm-evora.pt | Site: http://www.cm-evora.pt/
Org.: Câmara Municipal de Évora | Juntas de Freguesia
Nota: Espetáculo integrado na iniciativa “ÉVORA À CALMA”

Horário: 19:00
Contacto: 266777000 | cmevora@cm-evora.pt | Site: http://www.cm-evora.pt/
Org.: Câmara Municipal de Évora | Juntas de Freguesia
Nota: Espetáculo integrado na iniciativa “ÉVORA À CALMA”

CINEMA

FESTIVAL ÉVORA À CALMA JULHO A SETEMBRO

INTERVALO, de Tiago Figueiredo

24 DE AGOSTO

ENCONTROS DE ARTES NA RUA

Praça do Sertório

Da fotografia à escultura, do cinema às marionetas, das palavras contadas aos muitos
estilos e notas musicais, este programa propõe a residentes e visitantes de Évora o contacto com expressões e criadores predominantemente locais.

Em 2012 a Orquestra Gulbenkian celebrou os 50
anos de existência. Essa
efeméride, assinalada com
pompa pela Fundação
que a acolhe, não altera
em nada a rotina dos músicos e maestros. Semana
após semana, há um novo
programa para ensaiar,
há duas apresentações
públicas a fazer, há palcos
a montar. No fim de cada
semana, muda o maestro, mudam os solistas e as partituras. Nesse intervalo, afinam-se
os instrumentos, estica-se o corpo para lhe aliviar os ossos do ofício.

18, 19 E 20 AGOSTO (QUINTA, SEXTA E SÁBADO)
22h00 | “Pó de Vir a Ser”, performance de Márcio Pereira e Helena Baronet / Departamento de Escultura em Pedra (Antigo Matadouro Municipal na Rua de Machede)
19 AGOSTO (SEXTA)
22:00 | Amanita Ponderosa, João André e Mário Lopes / Praça do Sertório
20 AGOSTO (SÁBADO)
22:00 | Treze Cordas, contrabaixo e bandolim / Praça do Sertório
21 AGOSTO (DOMINGO)
19h00 | “Do Marcelo Fortuna Ensemble”, viola e percussão - choro e bossa nova / Bacelo
24 AGOSTO (QUARTA)
21:30 | Cinema de Verão “Intervalo” de Tiago Figueiredo / Praça do Sertório
Conversas à calma: no final da sessão de cinema Pátio casa de burgos
25, 26 E 27 AGOSTO (QUINTA, SEXTA E SÁBADO)
Durante os dias | Le Funky “Live Painting” / Praça do Sertório

Horário: 21:30
Contactos: Telef. 266777000 | cmevora@cm-evora.pt | Site: http://www.cm-evora.pt/
Org.: Câmara Municipal de Évora | Juntas de Freguesia
Nota: Espetáculo integrado na iniciativa “ÉVORA À CALMA” | ENTRADA LIVRE

STREET ART

25, 26 E 27 DE AGOSTO
INTERVENÇÃO LIVE PAINTING, por Le Funky
Praça do Sertório
Pintura ao vivo em painel durante
3 dias, realizada por “Le Funky”. É
assim que descreve o seu trabalho:
“Desde trabalhos realizados em
vector para a Vodafone, Kumpania
Algazarra, OPMOC até ilustrações e
graffitis para Stylefile marker, BlackSand Box, Cooler Master e outros o
meu Dogma é e sempre será Atingir
novos limites visuais, cada vez mais
absurdos, excêntricos e extravagantes. As minhas criações representam
a prolongação da celebração da
vida e do Funk, tendo criado e ainda
a desenvolver o meu mundo visual (the funky world). Por fim espero conseguir continuar a unir as pessoas através da cor e da forma, pois acredito no poder dos diálogos
visuais.”

Horário: durante o dia
Contacto: 266777000 | cmevora@cm-evora.pt | Site: http://www.cm-evora.pt/
Org.: Paulo Matias | Câmara Municipal de Évora | Juntas de Freguesia
Nota: Espetáculo integrado na iniciativa “ÉVORA À CALMA”

Contacto: 266 777 000 | cmevora@cm-evora.pt | Site: www.cm-evora.pt
Org.: União das Freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras | União das Freguesias
de Bacelo e Senhora da Saúde | União das Freguesias de Évora | Câmara Municipal de
Évora | Agentes Culturais | Parceiros: Biblioteca Pública | Inatel |SOIR |Do Imaginário |É
Neste País |Cendrev |PIM |Era uma vez |Orquestra do Sul |pointlist |Corue | Nota: Consultar programa próprio

