
APROPOSITO DE 

Dois contributos para um gesto à maneira de 
Manifesto Cultural, numa cidade portuguesa 
chamada Coimbra, ou como se teceu a afir
mação de lingUagens que ilustram a nossa 
temporalidade. (A ~o do Cape no ano 
79/80 e o "Projectos &t Progestos" no Cltac). 
A necessidade e legitimidade de estar aqui, 
diluir e tomar fluída a consciência da nossa 
realidade, da realidade do nosso tempo, é uma 
constante onde centralizamos de certo modo a 
nossa atenção presente. A prática, o gesto, o 
jogo-texte de afirmação e seus resultados, a 
envolvência social e o choque com os arqué
tipos das expressões consumadas, como 
mesmo, a análise crítica frontal aos signos 
carismáticos, envolvem-se nas linhas que de
finem os traçados essenciais da nossa vivência 
(o elo das perspectivas). 
Aqui, a opção das perspectivas, é de domi
nante estética, pois as artes visuais têm sido 
o nosso campo de acção, mas nunca querendo 
por aí traçar fronteiras rígid.as ou muros alea
tórios ... (hoje falamos por meios misturados, 
os "mixed-média", isto para usar a expressão 
de origem). 
A nossa Arte, como também geradores dela, e 
o fazer seu conhecimento, como difusores da 
mesma, são- diapasão pelo qual se guia a 
expressão a que se circunscreve a nossa 
prática. 
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Lúcidos da morfologia a que nos cinge a nossa 
realidade sócio-cultural, e dada a nossa opção 
de intervenientes na mesma, certas domi
nantes apresentam-se relevantes. 
A mostra da escrita estética; artística é lacuna 
que na sua generalidade se tem visto superada 
dado o exercício e prática difusiva de alguns 
operadores estéticos (1). 
"O Artista hoje é um criador e um educador; 
sobretudo um educador" (Vostell). Este, assu
mindo fazer soltar-se o conhecimento simu
lacro de apenas meandros eruditos, toma a 
Arte, na sua mostra revolucionária, educativa 
e de novo criativa; "o artista é um revolucio
nário". Educar, implica assim consciências, e 
também a responsabilidade e lucidez a que 
obrigam sempre o jogo de choque com velhas 
resistências que ainda hoje proliferam e tei
mam a afirmação dos seus 'arquétipos palia
tivos. Não esqueçamos nossa história; "em 
Portugal educar tem um sentido diferente: em 
Portugal educar significa burocratizar. Ex.: 
Coimbra". (Almada Ultimatum Futuristll às 
gerações Portuguesas do séc. XX). E Co.imbra, 
por sinal nosso suporte de acção, e ainda um 
espaço "sui-generis"; a prática cultural
-difusiva que se assiste, cabe, vem cabendo na 
sua relevância a organismos associações de 
estudantes ou similares; raras vezes insti
tuições estatais (como seria legítimo). 
Aqui, também o motivo da nossa escolha de 
suportes, dada à nossa então condição e 
mesmo certas identidades com as alternativas 
à rigidez das Academias. 
Ainda na prática deste trajecto, reflecte-se e 
apontam-nos do gesto crítico. Aqui "a crítica é 
uma opção ou uma necessidade? Em Portugal 
é uma necessidade" (A. Garrett) ... contudo, e 
mesmo pensando também que "o crítico é 
aquele que consegue traduzir de uma outra 
maneira, ou em novo material a impressão que 
nele geram as coisas belas" (0. Wilde), não 
nos deixam margens de dúvida que ''a crítica 
de arte no sentido historiográfico quase não 
existe porque é inútil. O que faltam hoje são 
especialistas de comunicação que possam tra
duzir a mensagem da obra artística às massas" 
(Vostell) . Aqui um vector das nossas pro
postas. 
Assim e a propósito comecemos pela nossa 
experiência no Capc/Cú:cuJD de Artes Plásticas 
da Academia de Coimbra, ainda que aqui e 
por agora nos limitemos a abordar apenas um 
exemplo (os ciclos de exposições conduzidos 
pela Galeria Cape em 79/801 "Novas Ten· 
dênclas na Arte Portuguesa" e "Poesia Visual 
Portuguesa"). 
" ... Em Coimbra, 1979/1980, o CAPC, visando 
suprir uma lacuna cultural, assumindo o papel 
que lhe compete como meio criador de Arte e 
gerador das suas trocas e , fundamentalmente 
como centro difusor do que novo e inquie
tante se esteja a produzir nos domínios da arte, 
mormente a Portuguesa, iniciou com estes dois 
ciclos de exposições .. . um percurso que de!le
jamos ver continuado. A escolha e a nominação 

dos ciclos surgiram mais pelas disponibili
dades de opção a quem competiu directamente 
a incumbência e abrangem apenas os ob
jectivos que os vínculos da nossa acção cultural 
nos impõem como parâmetros de qualidade e 
de orientação. Na escolha de nomes e na apre
sentação das obras não houve quaisquer 
intuitos em agrupar ou designar por tendên
cias ou por correntes artísticas (as designações 
que nos ú!timos anos têm proliferado; poderão 
ter nítidas vantagens para uma melhor cata
logação de nomes e de obras, mas não é por 
elas que o novo se revela) ... Gostaríamos de 
confin~ar, como sempre o temos procurado 
fazer no que realizamos, que nos interessa 
sobremaneira a reflexão da Arte pelo entendi
mento das suas raízes e dentro do humus da 
nossa vid;i colectiva" .(da revista/catálogo: 
galeria cape, em 79/80). "Novas Tendências 
na Arte Portuguesa"- 1. • edição: Jullio Sar
mento- "Gnait"; Helena Almeida- "Ouve
-me, Vê-me, Sente-me"; Alberto Carneiro
.:.._ "Corpo-Arte, Arte-Corpo"; José Carvalho 
- "Metal-Light-Piece"; Palolo - "Cons
trução"; Ángelo de Sousa - "Pintura"; 
Álvaro Lapa- "Conversa"; Joana Rosa
- "Instalação"; Fernando Calhau- "Dark 
Pages". No ciclo "Poesia Visual Portuguesa": 
Ana Hatherly - "Descolagens na cidade"; 
SUvestre Petatana- "Radioideolo~as"; An· 



tónio Aragão- "Ovo-Povo"; Melo e Castro
- "Delfos 2020"; António Barros - "Algias, 
NostAlgias"; Alberto Pimenta - "Espi
-ritos Actu(ais)antes. 
Interessa-nos referir ainda outras preten
didas participações, que só por motivo de não 
exequíveis, por factores que completamente 
nos transcenderam não se objectivaram: 
José Conduto; Gaêten; Câmara Pereira; 
João Dlxo; Ana VIeira; e Sallete Tavares. 
Não será e de somenos importância revelar 
os nomes que ainda no exercício da nossa 
experiência deixámos desenhados como modo 
de cingir continuidade e melhor definir nossos 
propósitos no que os ciclos intitulam e que daí 
pretendíamos ver respondido pelos corpos ges
tores que futuramente viessem a assegurar a 
vida Cape.): João VIeira- "Mamografias"; 
Ernesto de Sousa- PreTexto Número Deus 
Pari Gandes; Leonel Moura - O Ciclo de 
Icaro; Manuel Casimiro - Alguns auto
-retratos profundamente autobiográficos -
-homenagem a Fernando Pessoa; Znimlro de 
Carvalho - Fragmentos; Joaqnim Vieira
- 2 Peças para 7 painéis independentes; 
Eduardo Nery- Espaço-Luz; Ana VIeira
- instalação/"Caixas"; e ainda aguardando 
objectivação para concluir a 2. • edição do ciclo 
proposto: António· Sena; Mário Varela; José 
Barrlas; Graça Pereira Coutinho; Artur Varela; 

Maria José Aguiar; Artur Rosa; Jwow Basto; 
Carlos Nogueira, José Rodrigues e José 
Aurélio. 
As Tendências, as opções de trajecto; con
duziu-nos ainda a identidade cultural, e o que 
legitimamente advém das essências do próprio 
suporte histórico: Cape. Coimbra, 1958, recor
dando onde se alicerçam as origens: 
" ... Uma tentativa para acabar com a apatia, 
tentativa digna ... com esperança de que será 
devidamente compreendida. Somos dos que 
acreditamos sinceramente nas possibilidades 
humanas, e a criação em Coimbra ... dum 
espaço crítico devidamente baseado é tudo 
quanto há de mais alcançável... "gritaram os 
iniciadores do projecto Cap .. ./e galeria Cape, 
esta que é laboratório também, que é um 
espaço vivo e dinâmico da divulgação da cons
tante procura e pesquisa estabelecida pelos 
criadores menos conformados com as orto
doxias ... que pesquisa (?) para atingir esta 
resposta, com a consciência e objectividade a 
que obriga, necessário seria uma cuidadosa 
análise de prospecção. Nesse sentido, de certo 
modo iniciou o Cape uma espécie de estudo. 
Utilizando a galeria como ardósia de aponta
mentos, as exposições foram, vêem sendo os 
meios de mostragem, sempre que possível ani
mados de debates ou colóquios, ·ilustrações 
documentais e fílmicas e muitas das vezes a 

intervenção viva do próprio autor". (Coimbra 
80/revlsta Arte Oplnlio n. 0 13). 
A acção dominante, que de certo modo se 
tornou emblemática do nosso gesto partici
pativo foi a revelada pelos ciclos Novas Ten
dências e Poesia Visual Portuguesas (como 
testemunha a publicação da revista/catálogo); 
contudo, outras áreas sofreram a nossa expe
rimentação e mostra (2). .. outros desejos 
foram saciados (3). 
... Oferecemos o nosso trabalho, a nossa prá
tica, a prática artística como acto revolucio
nário, a difusão como obra de Arte. A nossa 
Arte-Vida-Arte como sinónimo da nossa poe
sia, da nossa verdade. "A Poesia tem de ser 
uma verdade prática" (Ernesto de Sousa) ... 
"A poesia é oferecida só uma vez ... o efeito da 
negação é irreversível" (S.M.B. Andersen). 
A 7 de Janeiro de 81, atinge-se o terminus da 
apresentação do suporte básico que definiu o 
nosso projecto-proposta. Uma proposta de 
acção e de vida, ideais e vontades testadas 
durante um ano; um ano-piloto. Ficaram assim 
desenhadas as linhas mestras; ·os caminhos 
abertos para quem o quisesse continuar; 
"Feito de pó e tempo, o homem dura menos 
que a leviana melodia" (J.L. Borges). Hoje 
deixo como presente, 1. 0 Um ramo de Rosas 
Brancas, 2. ° Conclamação para uma Identi
dade Cultural... Enquanto estivemos hoje, 
olhamos para ontem, lemos a história, e ten
tamos responder fieis à sua identidade (4), 
mas para o futuro os trajectos a percorrer, 
suas vontades e opções caberão aos propó
sitos definidos na colectividade pelo manto 
associativo. Aquele a quem lhe incumbe o 
fim de desenhar mapas e caminhos, mesmo 
arquitectando viagens, transcende-lhe obri
gações de fazer alguém os percorrer ... "tais, 
semelhantes à águia, à pantera, são os desejos 
do poeta, são os desejos de mil máscaras. 
ó louco! ú poetai" (F. Nietzsche). 
Este projecto, não nega o anterior, nem 
perante ele se revela alternativa, antes com
plementariza-o sem contudo o completar pró
priamente. No mesmo Manifesto, transportou
-nos aqui propósito de sim perspectivar um 
quadro selectivo de modernidades. Assim, 
contributo para as ''perspectivas actuais da 
cultura portuguesa". 
Aqui, e neste segundo trabalho difusivo, pre
tendemos proporcionar alguns exemplos da 
nossa temporalidade cultural, tomando 
Coimbra um público utente não só do que de 
presente aqui se pesquisa, mas mesmo de rea
lidades inerentes a outras culturas. 
Ao praticarmos mostras de artistas e grupos 
estrangeirÓs, não nos interessa com isso 
buscar influências de modelos externos que 
arrastem a dominante de cicatrizar vontades 
ou moldar desejos. Antes queremos pela apre
sentação e o jogo dialéctico que o projecto se 
revele fecundo e catalítico da urgente reflexão 
motor de consciências e do proliferar de novos 
valores de Arte e de gestos de Vida. 
Assim, e por isso apelidamo-nos de Projectos 
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& Progestos/Tendênclas Polemlcas nas Lln· 
guageos Artúitlcas Contemporâneas. 
Escolhemos nosso caminho com convicção, 
equacionando P & P com permeabilidade às 
expressões de diferenciadas tendências, com 
legível tenacidade para as vias intervenientes 
de vanguarda sem gratuitidade. Sem se tomar 
exaustivo, e sem ignorar outros valores, 

· desenhamos uma prática que podendo parecer 
eclética e controversa, vai de encontr.o às novas 
perspectivas e conteúdos motivando a sua 
interacção polémica. 
O Teatro Estúdio do Cltac/Círculo de Iniciação 
Teatral da Academia de Coimbra é agora o 
nosso suporte de acção, enquanto o acto se 
mostra. 
Recusando o bizarro de grupos, entendemos 
que os suportes de afirmação cultural da Aca
demia, deviam ser entendidos em função de 
duas dominantes: A sua definição morfológica 
de suporte, e da sua mais reievante identidade 
histórico-cultural. Aqui, e dada a nossa área 
de estudo e de experimentação, os motivos da 
nossa prática se cingir sem aridez vinculativa 
a dois organismos: CAPACe CITAC. 
O Teatro Estúdio; nasce como proposta viva 
em 79, onde se solta o primeiro impulso para 
a revelação de projectos. Então, a presente 
equipa directiva de 1979, traduz-nos convite 
de coordenação de um ciclo de tendências; 
propósito reciclado em 81/82. 
O Citac, e na sua malha histórica, as domi
nantes que mais se têm revelado vectores de 
tradução duma personalidade de referência 
cultural, são, e segundo certas perspectivas, 
os trabalhos que se afirmar_am mais próximos 
dos domínios vanguardizantes. Referimos 
como alguns exemplos, os trabalhos condu
zidos por Ricard Salvat; "Macbeth o \ue se 
passa na tua cabeça?" dirigido pelo argentino 
Juan Carlos Oviedo; e as pesquisas animadas 
por Ricardo Pais em 80. · 
Estes vectores ilustram-nos uma identidade 
que molda a existência de alguns factores 
comuns com as nossas preocupações culturais, 
e daí, muito as linhas que nortearam a arqui
tectura do nosso calendário de participação e 
resposta. Não ignoramos contudo, o âmbito 
participativo que se vem mostrando palpável, 
por parte de outros grupos da mesma Aca
demia, mormente o Teuc, no SITU, nos domí
nios duma certa modernidade, como foram os 
trabalhos apresentados pelo grupo DISK de 
Praga com a peça de Mónica Cejpova, ''A nova 
comédia sobre a princesa Libuche e a guerra 
das raparigas", e "Beckett" apresentado pelo 
grupo TEATR 38 da Polónia. 
Hoje, Coimbra, o Citac, o Teatro Estúdio, é 
palco, e assim poderão debruçar-se em apre
ciação e análise sobre nossa resposta de parti
cipação e de instrumento de polémica. 
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"MUSEU FLUXUS INTERNACIONAL & COMP.", Festival 
de Arte Total, Nice 1963 (1). 

Natural Disasters , Sealion House Opera, 1981 (2). 

Estamos conscientes da pálida imagem que 
contudo acabamos por conseguir, apenas por 
condicionantes materiais, pouco coincidente 
com o fascínio do nosso diapasão de critérios. 
Não ignoramos Hermann Nitsch, Otto Muehl, 
Gina Pane, Jean Clareboudt, Michel Jour
niac, Gunter Brus, Jean Jaques Lebel, Wolf 
Vostell, Dan Graham, ·Dennis Oppenheim, 
JosefBeuys, Henri Chopin, L. Castelli, Jochen 
Gertz, John Cage e tantos outros , mas não 
quisemos ser demasiado utópicos. 
Projectos & Progestos, vem a revelar-se assim 
e então pelas seguintes coordenadas: A apre
sentação em espectáculos a atitudes ou work
shops das pesquisas de artistas nacionais e 
estrangeiros abordando as áreas: Perfor
mance-art; New-Performance; Teatro Eiperl· 
mental; Música Eiperlmental Electrónica; 
Happenfng; Vldeo-art; Dlaporama; e Lite
ratura Experimental. 
Para ilustrar e animar o texto histórico, convi
dámos vários artistas individualidades e 
grupos: "Mnfti/Ecos", (Abr. 79), colecta de 
video-performance e poesia visual, abriu o 
trajecto do certame. 
"Multi/ecos foi uma proposta de integração 
audio-visual com o espaço cénico. A tecnologia 
vídeo, - além do seu aspecto de registo docu
mental, - oferece principalmente .ao artista 
laboratório um suporte, ou écran onde os pro-

blemas intrínsecos das artes visuais, se vêm 
confrontados com noções espaço-temporais 
que até agora estavam limitados a .pe~isador 
cinematográfico. 
... Multi/ecos apresentou assim '. asp.ect_6s . 
diversos desta nova maneira de ver e agir sob 
e com o espectador. A forma híbtida foi apre
sentada e deixou raízes, vamos continuar na 
pesquisa e formulação. Os anos 80 exigem res
postas adequadas de superação tecnológica e 
sensual. "(Revista Arte Oplnlio, N. 0 IS/ 
/1981) ... " As imagens são nuvens de glória 
para o homem que descobriu que as ideias são 
uma espécie de escuridão". (John C. Ransom) 
participaram: Silvestre Pestana, Abel Mendes, 
Mineo Yamaguchi, Paulo Maria, António 
Barros, Rui Órfão e Manoel Duran. 
Ral Orflo: "EmAcção" (Mar. 81) - " ... As 
Artes Plásticas contemporâneas têm-se ca
racterizado, entre outras coisas, por uma pes
quisa àe identidade e por uma experimentação 
dos limites próprios. Limites próprios de 
acordo com a memória da convenção e .da tra
dição. Esta experiência conduziu, com fre
quência, ao rasgar desses limites que se cons
tat\l em muitos modos, e processos dife
rentes. 
.. . Esta colocação "História", segundo os 
moldes clássicos, as relações mútuas entre o 
artista, a obra, e o público. As relações entre o 
artista, a obra, e o público. As relações entre 
o artista e a realidade motivadora da obra vêm 
integrar-se neste conjunto ... uma reflexão em 
imagens sobre a natureza real ou virtual da 
imagem artística. E como tal constituem-se 
numa meta-linguagem, deixando claro que a 
produção de uma obra de arte não é um pro
cesso fácil e mecânico ... A obra surge então 
na sua verdadeira dimensão. Como artefacto 
de que o homem é único e por inteiro respon
sável. Mas o homem tal como é entendido 
pelas filosofias da imanência. Contesta e 
rebate a obra como algo de sobrenatural e o 
articulista como sobrehumano.,. (JM Chaves/ 
/Nov. 80/do catálogo P & P). Performance
-instalação. Suporte musical de Bowie; Eno; 
Fripp; e Feelies. 
Frank Na. "Lumlére Drolte", (Set. 81). "Em 
Setembro a performance do francês Frank Na, 
"Lumiére Droite", em que um foco luminoso, 
num suporte fixo, projecta-se continuamente 
numa superfície móvel. Girando como as velas 
de um moínho dois écrans onde se projectam 
imagens de um filme, sobrepõem-se ao foco 
inicial por fugas de luz nos interstícios. Ques
tões sobre a visualidade interna da luz, Frank 
Na apresentou-nos um trabalho em que as 
linhas de perspectiva fictícias dos raios lumi
nosos reflectidos nos espectadores não depen
diam do foco incidente, mas do posicionamento 
das superfícies reflectoras". (Revista Mundo 
da Arte, N. o 2/ Jan. 82). 
Plassun Harel, "Lnmlnescêncla". (Set. 81). 
"Plassun Harel, francês, apresentou a perfor
mance "Luminescência". Trabalho de fina 



sensibilidade visual, traduziu-se numa arqui
tectura fluída de raro efeito em que a mobili
dade do artista conjuntamente com o.s objectos 
criaram um verdadeiro ''Filme tridimen
sional" ... (Rev. Mundo da Arte, N.0 2/ 
/Jan. 81). 
Mineo Yamaguchi, ' "Here and There". 
(Out. 81). " ... Casos há como o de Mineo, 
que utilizando meios mais primitivos, arti
cula as suas performances na dialéctica 
corpo orgânico/matéria inerte. 
Se o nosso corpo na relação com outros esta
belece trocas energéticas aos mais diversos 
níveis, o estado seguinte é o de compromisso 
com o corpo a quem cedemos a nossa inti
midade - Daí que as solicitações sobre a 
matéria para a organização de um espaço, não 
dependa somente da resistência dos corpos 
envolvidos nas estruturas em que Mineo é 
vértice, aresta, face, mas também da vontade 
articulada com as leis do equilíbrio, da segu
rança, do movimento, da harmonia, da sime
tria, da analogia, entre as matrizes humana e 
Divina, tão obsessivamente representada por 
Mineo sobre a forma Triangular, a que presta 
homenagem, pelo rigor e precisão dos gestos 
e trajectos, pelas situações de suspense em 
que envolve o espectador". (R Orfão/Out. 81/ 
/catálogo P & P). 
Peter Trachsel + Ernst Thoma, "Jogos de 
inverno". (Nov. 81). "Uma performance de 
Peter Trachsel e Ernst Thoma permite-nos 
um momento privilegiado sem alibi. Nós não 
saberemos dar-lhe um futuro, ele é um inter
valo ímpar medido sobre um quadrante do 
relógio. Enquanto o ponteiro roda, a espera, 
a repetição, o suspense desenham um espírito 
ébrio donde o ritmo motiva os gestos. O orga
nismo transforma-se em balanceamentos con
forme esta imagem de fundo, e expõe um 
corpo submisso ao desenrolar rigoroso dos 
sentidos. Lentamente, um estranho carrocel 
dita as suas leis na aparência. Este, é um 
momento indemonstrável, é uma provocação, 
uma intriga, um juízo. Ele . é subtraído do 
tempo, separado do fio da história. Não posso 
estabelecer juízos com a realidade que ele 
propõe. Apenas um pensamento liberto à 
invenção habita". (Paul Marle/Oct. 81/Gent; 
catálogo do P & P). Peter Trachsel + Ernst 
Thoma, foram representantes da Suiça ao 
3. • éme Symposium lnternational d' Art Per
formance de Lyon-ELAC, e Trachsel à Xle. 
Biennale de Paris, 81. 
Erna Nijman "Performance-Sltuatlon". (Fev. 
82). 
"Na civilização mecânica não há mais lugar 
para o tempo mítico senão no próprio homem'' 
(Levi-Strauss) Erna Nijman holandesa, num 
gesto completamente ritualízado transporta 
um objecto mítico da praia de Zandvoort na 
Holanda, até à Foz do Mondego na praia da 
Figueira: "Esta pá em que o mar deixou 
marcas, encontrei-a trazida por ele numa praia 
perto de Amsterdão em 20 de Jan. 82. Trouxe-

-a comigo para Coimbra. Hoje, 13 de Feve
reiro, 82 levei a pá de Coimbra para a praia 
mais próxima e lancei-a no mar de novo" 
(do manifesto distribuído nas ruas de Coimbra 
por Nijman). 
Nlgel Rolf, "The Red Drawlng" (Abr. 82). 
''O singular artista que fez a ruptura da 
barreira da acção para dar condução real à 
representação da arte, é significativamente um 
jovem artista inglês Nigel Rolf, que tem vivido 
na Irlanda desde alguns anos e que lecciona no 
National College of Art and Designe é também 
director do Project of Art Centre. Assim é-nos 
justificado tomando como ponto de partida o 
livro do imperialismo cultural Britânico, que 
reclama continuamente os artistas e escritores 
irlandeses como Britânicos, contudo Nigel 
Rolf reclama com firmeza fazer parte da cena 
artística irlandesa. 
A grande parte dos seus trabalhos em perfor
mance foram feitos no Project Arts Centre, 
Cooperativa de artistas iniciada em 1967 por 
um grupo que trabalhava em diferentes 
"médias" ... Rolf não é um artista articulado, 
e é possivelmente por isso que as suas perfor
mances são particularmente movimentadas e 
expressivas, simples rituais muitas vezes 
violentos que provocam uma arcaica tensão 
densa e silenciosa". 
Dorothy Walker; Flash Art n.0 92-93/1979. 
No ritmo desta abordagem no domínio da 
performance-art, pretendemos revelar ainda 
outros nomes sonantes desta área como 
Gzregorz Sztabinsky vindo de Lodz na Polónia, 
e que a representou na XV Bienal de S. Paulo, 
e os artistas britânicos Roland MUer e Shirley 
Cameron. Na New-Performance os Statlon 
House Opera, dirigido por Julian Maynard 
Smith, de Londres permitirá talvez o momento 
mais emocionante e exaltado na ruptura e 
acção de vanguarda. 
O Vldeo-Art e a Vldeo-Performance, é um 
campo de interessante pesquisa que tem inte
ressado também diversos artistas portugueses. 
Para uma apreciação e possível relação con
tamos com os trabalhos de Ernesto de Sousa, 
"The Promlsed Land" António Palolo e José 
Carvalho. Na Música Experimental Electró
nica, convidamos Jorge Lima Barreto, Jorge 
Peixinho, FUa K (numa acção de multi-médias 
conjugada com a performance) e a já apresen
tada participação de Ernst Thoma. 
Como retrospectiva histórica, e pretendendo 
uma revelação dos pioneiros do Happenlng e 
Arte do Comportamento, uma mostra work
-shop: "Museu Fluxus internaclonai&Comp." 
com a participação de Charles Dreyfus. No 
Dlaporama-art, Dominlque Labanme e grupo 
"lei & Là" (França). 
Na área do Teatro Experimental um dos mais 
curiosos e conceptuados grupos da RFA, Tea
tro de Pina Baush, da cidade de Wuppertal, 
e Ricardo Pais; Alberto Pimenta e de Coimbra 
o grupo NosFeractus. A Literatura Experi
mentai, é um campo que também transporta 

a nossa atenção. Para a tazer divulgar e 
motivar apresentaremos: "One Man Show" 
por Melo e Castro, "Ritos d'Água" por 
António Barros; e "PoesiAcçio", com partici
pação de António Aragio, Ana Hatherly, 
Alberto Marques, SUvestre Pestana, Melo e 
Castro, Maria Laranjeira, Campos Rosado, 
Alberto Pimenta, Salette Tavares, Bragança. 
Aqui uma singela apresentação do calendário 
de sensações que trazemos em propósito 
deixar como documento mais desenvolvido e 
ilustrado com o testemunho da publicação do 
Livro-Objecto "Projectos & Progestos" e expo
sições documentais em Coimbra e Lisboa. 
Aqui fica rasto. Cicatriz do nosso contributo
-labor (nesta hoje passagem por Coimbra). 
O tempo virá demonstrar a legitimidade do 
nosso fascínio, 'na diligência do impulso da 
nossa afirmação subtil de desejo. Desejo de 
Progresso e de Alegria de Viver. 
Irmãos de Arte, agora, os horizontes ditam
-nos outros espaços e tempos. Até o FUTURO. 
Adeus! 

(1) Alternativa Zero - org: por Ernesto de 
Sousa; Ogiva/Obldos - org: por José 
Aurélio; PO. EX. 80 - org: por Melo e 
Castro; 25 Artistas Portugueses de Hoje
- org: por Irene Buarque ... 

(2) Galeria Espaço Branco; suporte de inter
venção e polémica; work-shop: Mineo 
Yamaguchi - Space; Cerveira Pinto -
- Formo!; Ana Isabel - Mare; Rui 
Orfio - 22; Gravura Portuguesa Contem
porânea; Ção Pestana - Venusção; e as 
linhas traçadas para a continuidade da 
acção futura com: Mlchel Blberstein- ins
talação; Rocha Pinto - Pecados; Norbert 
mlkenda, Adrian Honcoop, Salvador Rosa; 
... como, uma acção interprogramada com 
o centro Difusor Módulo: Marcel Maeyer, 
Bill Beckley; Dennls Úppenhelm, Mimo 
Paladino, Javacheff Chrlsto, Jochen Gertz; 
.. . como Almada Nome de Guerra por 
Ernesto de Sousa; V 40 Special - de 
WolfVosteU ... 
Realizou-se em intercolaboração: Howard 
Hodgldn- lndian Views; Josef Albers -
- Homenagem ao Quadrado; Jugendstll; 
Gráfica Alemã Contemporânea; colóquios, 
filmes debates. Pesquisa Pedagógica -
Intercrlatlvldade/Dínâmica Corporal 
- orient. por Alberto Carneiro; Cinema de 
Animação- orient. por Núcleo de Cinema 
de Animação da Esbap ... 

(3) Optámos continuar uma pesquisa que dada 
a sua especialidade mereceu-nos apro
fundar; a Dirtâmica Corporal, para isso 
criamos a OIC/OOclna de Interacção Cria
tiva em 81, ainda viva. 

(4) Na "Homenagem a Josefa de Óbidos -
-Ogiva; "A Floresta"; "Minha Coimbra 
Deles ... "; "1000011 Aniversário da Arte"; 
"Semana de Arte na(da) Rua"; grupo 
"Cores" /gicapc-performance-art ... 
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