Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
De 10 a 13 de março de 2020 – 11h00

|CONFERÊNCIAS|
•

‘Os Bastidores dos Museus: Modelos e Práticas
É o tema do 5.º Encontro da Rede de Museus do Baixo Alentejo, que se realiza
no Cineteatro Municipal de Almodôvar, dia 20 de março, com início às 9h00.
A organização é da Câmara Municipal de Almodôvar, Rede de Museus do Baixo
Alentejo e Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, que disponibilizam
mais informação nas respetivas páginas oficiais.

|EXPOSIÇÕES|
•

Fuga & Liberdade na Arte Contemporânea
É o tema da exposição de Antonio Regis da Silva, mestrando do curso Práticas
Artísticas em Artes Visuais, da Escola de Artes da Universidade de Évora, que
abre no próximo dia 12 de março, na Galeria de Exposições da Casa de Burgos,
R. de Burgos, 5, em Évora.
A mostra apresenta um projeto de intervenção artística constituído por
instalação, esculturas, fotografias e projeção de um vídeo - arte.
A inauguração conta com a colaboração da Escola de Música da Universidade
de Évora e com uma performance do Grupo de Teatro da Universidade de
Évora.
Organizada pela Direção Regional de Cultura do Alentejo e pelo Departamento
de Artes Visuais e Design - Escola de Artes da Universidade de Évora, a
exposição poderá ser visitada até dia 17 de abril, de segunda a sexta – feira,

das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h30, com entrada livre.
Para mais informação pode ser consultada a página da Direção Regional de
Cultura do Alentejo.

•

“JABA 2019”
É o nome da mostra patente na Casa da Cultura, em Elvas, no âmbito do XIII
Certame de Jovens Criadores de Badajoz, organizado pelo Pelouro da Juventude
da Câmara Municipal de Badajoz, com a colaboração da Câmara Municipal de
Elvas.
A exposição, que pode ser visitada até dia 13 de março, apresenta trabalhos
realizados por jovens extremenhos e alentejanos, entre os 13 e os 35 anos de
idade, no âmbito do certame que teve por objetivo promover a criatividades
artística.
As categorias a concurso, com prémios para os primeiros classificados, foram:
banda desenhada, artes visuais; fotografia; design gráfico; pintura; escultura; e
são alguns destes trabalhos que se encontram agora exibidos ao público.
Para mais informação pode ser consultada a página da Câmara Municipal de
Elvas.
• Artur Pastor - Um Alentejo Distante
É o nome da exposição de fotografia patente em Beja, no Centro UNESCO para
a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, constituída por 70 imagens de
Artur Pastor, um dos grandes fotógrafos portugueses do século XX.
A mostra, que pode ser visitada até dia 17 de março de 2020, apresenta
também o documentário “Paisagem de Artur Pastor”, realizado por Fernando
Carrilho. A organização da exposição resulta de uma parceria entre a Câmara
Municipal de Lisboa - Arquivo Municipal de Lisboa, a Câmara Municipal de Beja
e o Centro UNESCO para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial – Beja,
que disponibilizam mais informação sobre a mostra, nas respetivas páginas
oficiais.

|FESTIVAIS|

•

FITA - Festival Internacional de Teatro do Alentejo
A 7.ª edição do FITA, organizada pela Companhia Lendias d’Encantar decorre
entre os dias 12 e 21 de março com uma programação que integra mais de 80
companhias convidadas e de 300 artistas, cerca de 200 apresentações de
teatro, performances, música e dança.
Esta edição conta com 14 extensões, nos concelhos de Beja, Aljustrel,
Almodôvar, Alvito, Campo Maior, Cuba, Elvas, Ferreira do Alentejo, Grândola,
Lisboa, Mértola, Ourique, Ponte de Sor e Santiago do Cacém.
O programa e toda a informação sobre o festival podem ser consultados na
página da Companhia Lendias d’Encantar.

•

Jazz Além Tejo 2020 - 13.º Encontro Internacional do Litoral Alentejano
A 13.ª edição do Jazz Além Tejo, organizada pela Associação Quadricultura e
Município de Santiago do Cacém, realiza-se entre os dias 13 e 21 de março, em
Santiago do Cacém e Vilanova de Santo André. O programa desta edição
contempla alguns dos melhores artistas de jazz nacionais e estrangeiros. A
programação detalhada e mais informação sobre bilhética podem ser
consultados na página da Quadricultura – Associação.

|TEATRO|
•

The Best TV Show ou a celebração da estupidez
No próximo dia 15 de março, às 17h00, o Teatro Amador de Estremoz
apresenta no Cineteatro Bernardim Ribeiro, em Estremoz, um espetáculo que é
um programa de televisão, o melhor programa de televisão de sempre!
Num mundo onde cada vez mais a palavra que impera é “audiências”, será que
há limites para o que é fazer televisão? Será a televisão o reflexo da
Humanidade dos nossos tempos? Ou de ausência dela? Estas e outras questões
vão ser pensadas/respondidas em palco, numa comédia alucinante!
Para mais informação deverá ser consultada a página da Câmara Municipal de
Estremoz, ou o Cineteatro Bernardim Ribeiro.

•

Antígona
É o nome da produção do Teatro Nacional D. Maria II que terá lugar dia 20 de
março, às 21h30, no Grande Auditório do Centro de Artes e do Espetáculo de
Portalegre.
A partir de uma cidade que vai adoecendo, a atriz e encenadora Mónica Garnel
propõe, em “Antígona”, um espetáculo que procura a vertigem à medida que o
conflito sobe. Às medidas impostas tendo em vista o bem e a proteção da
cidade, opõe-se a voz discordante de Antígona, refletindo a tensão entre os
direitos humanos e os direitos do poder instituído. O que é afinal a justiça?
Para mais informação sobre o espetáculo e bilhética deve ser consultado o blog
do Centro de Artes e do Espetáculo de Portalegre.

