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As Conversas são um projeto da Constança Saraiva
e da Mafalda Fernandes.
—
This publication was made on the context of Conversas: a series
of very informal meetings made so that we can get to know and
discuss projects and interests. They take place every Wednesday
in two studios in Lisbon: Rosa and Talho.
Conversas is a project by Constança Saraiva and Mafalda Fernandes.
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Editorial

Como podemos
falar sobre
as Conversas
se este projeto
é de todos?

As Conversas são, sem dúvida, um projeto de todos aqueles
que conversam, sejam eles os Conversadores convidados
ou aqueles conversadores, a que chamamos público e que
participam ativamente em todas as Conversas.
Já lá vão trinta Conversas, cerca de noventa
Conversadores e um número ainda maior de público! Quando
estas pessoas nos dizem "obrigada por fazerem as Conversas"
e escrevem emails que nos deixam comovidas, dão-nos força
para continuar este projeto que é apenas sustentado através
de muita energia, tempo e dedicação da nossa parte.
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"Muito obrigado por todo o trabalho que têm realizado.
[...] E, é, seguramente, [...] importante para os que fartos
do estofo macio e confortável dos sofás se levantaram
para ouvir as reflexões de outros! Reflexões que criam
reflexões! Disse-me um dia uma pessoa sábia que todos
devíamos dedicar mais tempo ao ato de pensar, mas,
também me disse que só partilhado ele vale realmente
a pena, só assim ele realmente existe: em conversação!"
Nuno Cacilhas
(um dos Conversadores)

Nas Conversas, a noção de interrupção, de discussão
e de diálogo entre pessoas é muito importante. É por isso
mesmo, que sempre que explicamos o projeto a um futuro
Conversador, fazemos questão de frisar que se tratam de
conversas e não de apresentações.
As Conversas são um projeto despretencioso, acolhedor
e aberto a todos. Acreditamos que todos os seres humanos
têm algo de muito bonito para partilhar. Por vezes, é a partir
destes encontros que cada um de nós toma consciência da
beleza e importância do que acabámos de partilhar.
A comunicação gerada nestas quartas-feiras cria um sentimento
de pertença sentido por nós e por todos. Este sentimento
levou-nos a uma conclusão – estamos todos a criar um lugar em
comum. E estamos todos a criar a comunidade das Conversas.
"A palavra comunicação deriva do verbo latino
comunicare, 'conversar, trocar ideias, expor e consultar'.
Está intimamente relacionada com a palavra latina
comunitas, que significa não só 'comunidade', mas
também 'associação e justiça nas relações entre
os homens'. A sociedade baseia-se na possibilidade
de os homens viverem e trabalharem juntos para
fins comuns – numa palavra, cooperação. Mas, sem
a comunicação, a cooperação é impossível. Através da
comunicação, os homens compartilham o conhecimento,
a informação e a experiência [...]."1
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Apesar das múltiplas hipóteses para o conceito de
comunidade na atualidade, o sociólogo Gerard Delanty2 conclui
que uma comunidade está relacionada com o sentimento de
pertença. O sentido de comunidade existe quando a própria
comunidade está consciente de si própria e se identifica como
tal. Temos vindo a verificar que esta identificação se tem
revelado por parte de todos aqueles que fizeram e fazem
parte das Conversas.
Sentimos ainda que este projeto vai de encontro a essa
nostalgia do sentimento de comunidade, de comunicação e de
conversa. Foi, aliás, a partir desta necessidade, que iniciámos
o projeto. Sentimos necessidade de saber o que os nossos
amigos andavam a fazer, a pensar e a planear. O que é que
questionavam, o que os intrigava, em que é que pensavam.
E percebemos que precisávamos de arranjar tempo para isto.
Tempo para estarmos uns com os outros para além de um café
ou de um copo, para além de uma conversa superficial e do
negativismo e frustação que tantos sentimos nos dias de hoje.
Felizmente, temos ganho muitos novos amigos desde então.
Podemos então dizer que, a comunidade das Conversas é um
conjunto aberto e eclético de pessoas nos seus interesses,
idades, contextos e objetivos. Temos em comum a necessidade
e o interesse pela partilha. Somos pessoas apaixonadas pelo que
fazemos e que nos voltamos a apaixonar quando ouvimos outros.
Somos pessoas que se permitem inspirar umas às outras.
Esta necessidade de encontro com o Outro e a falta de
tempo para ele deve-se à economia capitalista em que vivemos
atualmente. Também o aparecimento das novas tecnologias das
últimas décadas, desde a televisão à internet em casa, criou um
individualismo crescente e generalizado no mundo ocidental.
As principais estratégias na atualidade são a competição
e especulação e têm influência e consequências diretas em nós.
Os seres humanos têm vindo a ser desencorajados do sentido
de comunidade e de participar em atividades da esfera social.
Isto reflete-se sobretudo nas grandes cidades, como Lisboa.
As Conversas são sintomáticas de uma necessidade do
sentimento de comunidade e estão entre muitos outros
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projetos – artísticos, culturais e sociais – que nas últimas duas
décadas têm vindo a surgir em Portugal e pelo mundo fora.
Temos como evidência, no mundo de hoje, sinais de uma
comunicação frustrada nas diferenças entre indivíduos – na
política, sociedade, etnia, nacionalidade, etc. Sabemos, também,
que o sentido comunitário como um todo, tem sido afetado,
mas, é por isso mesmo, que temos razões para desafiar tal
pessimismo. O filósofo americano Richard Sennet3 acredita que
o sentido de comunidade é a maior oposição à agressividade da
economia atual e o investigador Pascal Gielen4 afirma que uma
comunidade aponta em direção à solidariedade e para uma nova
forma de amor para além dos muros da vida privada familiar.
Falar do sentimento de comunidade pode soar
a ingenuidade mas em última instância estes projetos que
procuram reunir pessoas e que criam ou recriam comunidades
são revolucionários. O sentido de comunidade vivido nas
Conversas defende um modo de vida alternativo ao que se vive
atualmente. Acreditamos que é por isto que sentimos que
as Conversas preenchem alguma coisa que faltava e que geram
um sentimento de empatia por aqueles que as conhecem.
É por isto que tantas pessoas se sentem tocadas pelo projeto.
Obrigada a todos.
Vêmo-nos numa próxima Conversa!
Constança e Mafalda
Agradecimentos: As Conversas têm sido possíveis através da
maravilhosa ajuda de várias pessoas. Nesta edição: os fotógrafos
Miguel Lopes e Ricardo Pereira, as designers Mariana Veloso
e Joana Durães e o tradutor, o “titcha”, Miguel Rodrigues.
1. Barry, Sir Gerald; Os meios de expressão – a palavra, a imagem, a informação –
1969; Enciclopédia: O Mundo do Homem, Vol. 7; Publicações Europa América.
2. Delanty, Gerard; Community – USA and Canada: Routledge; 2003 - Second edition.
3. Sennet, Richard, citado por Gielen, Pascal e De Bruyne, Paul; Community Art:
The Politics of Trespassing – Amsterdam: Valiz; 2011.
4. Gielen, Pascal e De Bruyne, Paul; Community Art: The Politics of Trespassing –
– Amsterdam: Valiz; 2011.
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Editorial

How can we
talk about
Conversas if this
is everybody’s
project?

Conversas are undoubtedly a project of those involved in
conversation, whether they’re invited as Conversadores1 or
those whom we call the public and who participate actively
in all Conversas.
Thirty Conversas have passed. About ninety
Conversadores and an even bigger number of public! When
these persons say "Thank you for producing the Conversas"
and write touching emails, they give us strength to keep up
this project that has been running solely on lots of energy,
time and dedication from us.
8

"Thanks a lot for all the work you’ve been doing […]
And it is, for sure, […] important for all those tired
of the smooth and comfortable upholstering of their
sofas who get up to listen to other people’s reflections!
A wise person once told me we should all dedicate
more time to the act of thinking, but she has also told
me that only in sharing is that thinking worthwhile.
Only in that way does it really exist: in conversation."
Nuno Cacilhas
(one of the Conversadores)

At the Conversas, the notion of interruption, of discussion
and dialogue between people is truly important. That’s why
each time we explain the project to a future Conversador,
we make it our point to emphasize that these are conversations,
not presentations.
Conversas are an unpretentious project, welcoming
and open to all. We believe all human beings have something
very beautiful to share. Sometimes, it is from these meetings
that each one of us becomes aware of the beauty and
importance of what we’ve just shared. The communication
generated on these Wednesdays creates a sense of belonging
felt by us and by everyone. This sense has led us to a conclusion –
– we’re creating a common place. And we’re creating the
community of Conversas.
"The word communicate derives from the latin
verb comunicare, 'to converse, exchange ideas, to
expose and consult'. It is intimately related to the
latin word comunitas, which means, not only 'community',
but also 'association and justice in relationships
between men'. Society is based on the possibility
of men living and working together toward common
goals – in a word, cooperation. However, without
communication, cooperation is impossible. Through
cooperation, men share knowledge, information
and experience […]." 2
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Despite the multiple possibilities for the concept of
community available nowadays, sociologist Gerald Delanty3
concludes that a community is related to the sense of belonging.
The sense of community exists when the community, itself is
aware of itself and capable of self identification. We have seen
that this identification is present in all those who are and have
been part of the Conversas.
We also feel that this project meets this nostalgia of the
sense of community, communication and conversation. It was,
in fact , the need for this sense that led us to start the project.
We felt the need to know what our friends were doing, thinking
and planning. What they were questioning, what intrigued them,
what was on their mind. And we understood we needed to find
the time for that. Time to be with each other that was not over
coffee or a drink, beyond the regular chitchat and the negativity
and frustration so many among us feel nowadays. Luckily, we’ve
gained lots of new friends since then. We can thus say that the
Conversas community is an open group of people, eclectic in
their interests, age, contexts and goals. We share a necessity
and interest in sharing. We are a group of people in love with
what we do, and even more so when we listen to other people.
We allow ourselves to be inspired by others.
This need to meet the Other and the lack of time
for it is due to the capitalist economy we live in nowadays.
Also, the surge of new technologies in the last decades, from
television to the internet at home, has created a growing,
generalized wave of individualism in the western world. Today’s
main strategies are competition and speculation and those have
a direct influence and hold consequences for us. Human beings
have been discouraged from feeling the sense of community and
participation in activities of the social sphere. This is more evident
in big cities like Lisbon. Conversas are symptomatic of a need to
go back to this sense of community and are among many others
projects – artistic, cultural and social – which, in the last two
decades, have surged in Portugal and throughout the world.
We have, as evidence, in today’s world, signs of a frustrated
communications in the differences between individuals – in politics,
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in society, ethnicity, nationality, etc. We know, too, that the sense
of community as a whole, has been affected, but that’s exactly why
we have reasons to challenge such pessimism. American philosopher
Richard Sennet4 believes the sense of community is the greatest
opposition to nowadays economical aggressiveness, and investigator
Pascal Gielen5 states that a community points toward solidarity and
a new form of love, beyond the walls of the private family life.
To talk about the sense of community can sound naïve, but,
finally, these projects that try to gather people and create and
recreate communities are revolutionaries. The sense of community
lived at the Conversas proposes a way of life which is alternative to
the one we live in now. We believe this is why we feel that we are
filling a missing gap and generating a feeling of empathy for those who
know us. This is why so many people are moved by this project.
Thank you all.
See you at the next Conversa!
Constança and Mafalda

Acknowledgements: Conversas have been made possible by the
wonderful help of several persons. In this edition: photographers
Miguel Lopes and Ricardo Pereira, designers Mariana Veloso and
Joana Durães and the translator, “titcha” Miguel Rodrigues.
1. Conversadores: those who talk at Conversas
2. Barry, Sir Gerald; Os meios de expressão – a palavra, a imagem, a informação – 1969;
Enciclopédia: O Mundo do Homem, Vol. 7; Publicações Europa América.
3. Delanty, Gerard; Community – USA and Canada: Routledge; 2003 - Second edition.
4. Sennet, Richard, citado por Gielen, Pascal e De Bruyne, Paul; Community Art:
The Politics of Trespassing – Amsterdam: Valiz; 2011.
5. Gielen, Pascal e De Bruyne, Paul; Community Art: The Politics of Trespassing –
– Amsterdam: Valiz; 2011.
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Conversadores
CONVERSA XXI

online. É também ilustrador freelancer.
Demitiu-se há pouco tempo e comprou
um bilhete de ida para o Sri Lanka. Leva
consigo material para produzir imagens
e música. De resto, não espera nada do
outro, além de ser surpreendido.

experience and creating with the
people he meets.

Ouvi dizer que também vai fazer isso
nas Conversas ... ;)
—

CONVERSA XXII

Ricardo was born in Beja, grew up in
Setúbal, studied Photography in Tomar
and did his internship at Magnum Photos
in Paris.
He lives and works in Lisbon. He likes to
take portraits with his large format camera
and every time he does so, he gives the
person he photographs a Polaroid photo.
I heard he’ll also do it in the Conversas... ;)

—
His name is Nathaniel H’Limi. He’s 28 and
has graduated in Communication Design
at the Faculty of Fine Arts in Lisbon. Since
he stopped studying, he’s been the Junior
Art Director for an online sales website.
He’s also a freelancer illustrator. A short
while ago, he quit his job and bought
a one way ticket to Sri Lanka. He carries
material with him to make images and
music. Apart from that, he expects
nothing but to be surprised.

José Macena
José Macena licenciou-se em Design
de Comunicaçāo no IADE-Creative
University. É uma mistura, neste momento,
entre um Designer e Ilustrador. Trabalha
em Edimburgo, Escócia num estúdio
de Design & Brand Strategy. Depois de
alguma experiência a trabalhar em Portugal
decidiu emigrar à procura de algo…
—
José Macena got his degree in
Communication Design from IADECreative University. He’s a mixture,
at the moment, between a Designer
and an Illustrator. He works in Edinburgh,
Scotland in a Design & Brand Strategy
Studio. After some work experience
in Portugal, he decided to emigrate in
search for something...

Michael Liot
Michael, um músico francês a viver em
Londres, onde integra a banda We Were
Evergreen, decidiu transformar cada nova
viagem em canções e escrever música
sobre os locais que visita. O seu objetivo
é levar as músicas a cruzar fronteiras,
partilhando a sua experiência e criando
com as pessoas que conhece.
—
A French musician living in London as part
of band We Were Evergreen, Michael has
decided to turn each of his new travels
into songs and write music about the
places he visits. His aim is to exchange
music across borders, sharing his own

Nathaniel H’Limi
Chama-se Nathaniel H'Limi, tem 28 anos
e formou-se na Faculdade de Belas-Artes
de Lisboa em Design de Comunicação.
Desde que acabou de estudar, é diretor
artístico júnior para um site de vendas
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Joana Reais Pinto
Joana Reais nasceu em setembro,
mês quente e de recomeços.
O tema da sua Conversa faz todo
o sentido, não tivesse ela sobrevivido
a um curso de Design de Comunicação
pela Faculdade de Belas-Artes da
Universidade de Lisboa, quando
o que de facto queria era cantar.
—
Joana Reais was born in September,
a hot month, of new beginnings.
The theme of her talk makes perfect
sense, or had she not survived a degree
in Communication Design by the Faculty
of Fine Arts in the University of Lisbon,
when, in fact, all she wanted was to sing.

Duarte Aragão
Deixou Berlim para vir a Lisboa acabar
o mestrado em Informática e acabou por ir
parar ao Instituto de Sistemas e Robótica
onde tem passado os últimos dois anos
a trabalhar entre humanos e robôs. É um
iniciante na investigação robótica passando
o dia a tentar mudar máquinas que nunca
fazem bem o que se quer, mas o que
o atrai mais é perceber onde e como vão
estar na nossa vida os companheiros que
fez no laboratório onde trabalha... os robôs.
—
He left Berlin to come to Lisbon and finish
his Master’s thesis in Computer Sciences
and ended up at the Institute for Systems
and Robotics, where he has spent the last
two years working between humans and
robots. He is a debutante investigator in
robotics, spending all day trying to change
machines that never do quite what is
expected, but what attracts him the most
is to understand where and how in our
lives will the companions he made in his
live... the robots... be.

Ricardo Jorge Pereira
O Ricardo nasceu em Beja, cresceu
em Setúbal, estudou Fotografia em
Tomar e estagiou na Magnum Photos
em Paris.Vive e trabalha em Lisboa.
Gosta de fazer retratos na sua câmara
de grande formato, e sempre que
o faz oferece uma Polaroid ao retratado.
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Conversa XXIII

Conversa XXIV

GONÇALO CAMPOS
Gonçalo Campos orgulha-se de
encontrar soluções simples, através do
uso apropriado de materiais e métodos
de produção, num processo que se
inicia de dentro do objeto para fora
dele. Isto resulta em objetos
reconhecidamente “inteligentes”,
geralmente com um certo humor.
—
Gonçalo Campos prides on finding
simple solutions, through the sound use
of materials and production methods,
in a process that starts from within the
object towards the outside. This results
in recognizingly “smart” objects, often
with a certain humor.

Manoel Jack
Manoel Jack é um nome fictício para
um “puto” de Lisboa onde nasceu no
dia X, a primeira coisa que fez foi rir
(segundo a sua mãe) pois este não se
lembra. Estudou aqui e ali, doutorado
em coisas concretas, pela Universidade
de Artigos Muito Definidos (em geral).
Sonhava ser taxista para andar às voltas
pela cidade... Anyway ele é capaz de falar
sobre Lisboa. Trabalha Fotografia de
Autor segundo consta.
—
Manoel Jack is a fictitious name for
a Lisbon “kid” where he was born on
day X according to his mother the first
thing he did was laugh. He studied here
and there, he has Ph.D. in Very Specific
Items by the University of Very Well
Defined Articles (in general). Dreamed
of being a taxi driver so he could go
around the city... Anyway he might talk
about Lisbon. Reportedly he works
on Art Photography.

Lachlan Cox
Lachlan (pronuncia-se Lo·klen)
é um australiano hipnoterapeuta
(clínica + hipnose de rua)
e bodyboarder a viver em Lisboa.
—
Lachlan (pronounced: Lo·klen)
is an Australian born hypnotist
(clinical + street hypnosis) and
bodyboarder livingin Lisbon.
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design exhibitions. That’s where we find,
in equal proportions, investigation, design,
technique, production, team work and
public display. Anyway, enough talking.
Shall we move to the exhibition?

Francisco Rosa
Escritor, simplesmente porque escreve.
Dá aulas de escrita criativa na Companhia
do Eu.
Uma universidade qualquer afirma que
ele é arquiteto.
—
Writer, simply because he writes.
Teaches creative writing at Companhia
do Eu.
Some university claims that he’s
an architect.

Nuno Pereira
Nuno Pereira nasceu em Faro, no dia de
ano novo de 1987. Estudou Arquitetura
no ISCTE-Instituto Universitário de
Lisboa. Fez Erasmus na Alemanha na
Technische Universität Darmstadt,
em 2008/09.
Vive em Lisboa e trabalha no atelier
Campos Costa Arquitectos desde 2011.
Além da Arquitetura trabalha no campo
do Design, Ilustração e Fotografia.
Não sabe estar parado e quer ser tudo.
—
Nuno Pereira was born in Faro, in the
New Year’s Day of 1987. He studied
Architecture at ISCTE-University
Institute of Lisbon and at the Technische
Universität Darmstat, in 2008/09, under
the Erasmus Program. He lives in Lisbon
and works at the Campos Costa
Arquitectos studio since 2011.
Besides Architecture, he works in Design,
Illustration and Photography. He can’t sit
still and wants to be everything.

Marta Oliveira
(Atelier dasduasuma)
Das duas uma: ou a Marta ou a Sofia.
Desta vez, a Marta, uma das duas
designers que em 2011 cria o atelier
dedicado a planear, conceber e desenhar
exposições. É aí que encontra, em ideal
proporção investigação, desenho, técnica,
concretização, trabalho em equipa
e mostra ao público. Bom, mas chega
de conversa, passamos à exposição?
—
Das duas uma (either one or the other):
Marta or Sofia. This time, Marta, one of
the two designers who, in 2011, created
the atelier, dedicated to plan, conceive and
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Conversa XXV

cruzando e aproximando as duas facetas:
a de atriz e a de cantora.

Conversa XXVI

de descodificar processos criativos.
Assim, na quarta, quer conversar
sobre ferramentas, caminhos, pessoas
e motivações.

—
Teresa Macedo was born in Lisbon, in
1982 and developed an early professional
acting career, working in theatre and
television. However, music always marked
her way, as she crossed over and brought
together these two facets: being an actress
and being a singer.

Tânia Araújo
Tânia Araújo seguiu Fotografia por
acaso. Ganhou um concurso de fotografia
sem saber trabalhar com a sua máquina
e então decidiu tirar um curso. A partir
daí nunca mais deixou de fotografar
e encontrou na fotografia a sua maior
paixão, desenvolver projetos de
intervenção social através da imagem.
Realizou em Timor Leste o seu mais
recente projeto onde viveu uma
grande experiência.
—
Tânia Araújo came to Photography
by chance. She won a contest without
knowing how to work with her camera
and decided to take a course. From then
on, she never stopped photographing and
found her greatest passion in photography,
to develop social projects through images.
She did her latest project in East Timor
where she lived a great experience.

Tânia Cardoso
Tânia Cardoso habita em Lisboa no bairro
de Alfama. Cozinha criações artísticas
performativas onde a voz, o corpo
e as palavras se mostram ingredientes
essenciais. Acredita que o teatro
e a música a levam ao encontro da sua
identidade. Gosta de contar e de cantar
histórias e de viver perto do Fado.
—
Tânia Cardoso lives in Lisbon, in the
neighbourhood of Alfama. She cooks
artistic, performative creations where
voice, body and words are essential
ingredients. She believes that theatre and
music lead her to her identity. She enjoys
telling and singing stories and living close
to Fado.

Teresa Macedo
Teresa Macedo nasceu em Lisboa, em
1982 e cedo desenvolveu uma carreira
profissional como atriz, passando pelo
teatro e pela televisão. Contudo, a música
foi sempre pautando o seu percurso,

—
In transit between Architecture and
Design, between a professional practice
and the school bench, she likes to decode
creative processes. Therefore, on
wednesday, she wants to talk about tools,
paths, persons and motivations.

Catarina Neves Ricci
Catarina Neves Ricci, Lisboa 1984.
Hoje, depois de estudar cinema no Brasil
e em Buenos Aires, depois de trabalhar em
Madrid, Barcelona e Amesterdão, Catarina
é de todo o lado e de lugar nenhum.
As suas paixões: cidades e cinema.
Propõe para este encontro uma conversa
sobre como passar da ideia à materialização
da mesma, ou seja, do papel ao filme.
Um dia a sua ideia foi Amesterdão. Hoje
existe OF AMSTERDAM.
—
Catarina Neves Ricci, Lisbon, 1984.
Today, after studying cinema in Brazil and
in Buenos Aires, after working in Madrid,
Barcelona and Amsterdam, Catarina
is from all and no place at once. Her
passions: cities and cinema. She proposes,
for this meeting, a conversation on how
to go from an idea to its materialization,
from paper to film.
One day, her idea was Amsterdam. Today
we have OF AMSTERDAM.

Edgar Pires
Edgar Pires licenciado em Escultura
pela Faculdade de Belas-Artes da
Universidade de Lisboa, explora
de um modo muito peculiar, um projeto
ambíguo e multidisciplinar, onde procura
quebrar as barreiras clássicas da Escultura
e/ou Pintura, misturar os seus territórios,
sem compromisso prévio com nenhum
tipo de expressão plástica.
—
Edgar Pires, with a degree in Sculpture
from the Faculty of Fine Arts in the
University of Lisbon, explores in a very
peculiar way, an ambiguous and
multidisciplinary project, where he tries
to break the classical barriers between
Sculpture and/or Painting, to mix its
territories, with no previous compromise
with any type of expression.

Sara Orsi
Em trânsito entre a Arquitetura
e o Design, entre uma prática profissional
e o regresso aos bancos da escola, gosta
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Conversa XXVII

—

artística uma forte ligação ao seu
contexto envolvente, ao espaço,
às pessoas, à história, ao sítio em
que vive.”
Sandra Vieira Jürgens

Teresa Gameiro, fashion designer.
Words like textile waste, textures,
creativity, threads, molds, fashion
production, recycling, craftsmanship
are some of the words that accompany
the life of this designer. At the moment,
her object of study is Textile Waste.

Conversa XXVIII

Inês Almeida
Inês Almeida nasceu em 1986 e reside em
Lisboa. Em 2008 terminou a Licenciatura
em Escultura pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa e em
2012 o Mestrado de Ensino das Artes
Visuais. Trabalhou como guia em galerias
e como Professora de Educação
Tecnológica. Atualmente é formadora
de workshops e oficinas.
—
Inês Almeida was born in 1986 and lives in
Lisbon. In 2008, she finished her studies in
Sculpture at the Faculty of Fine Arts in the
University of Lisbon and, in 2012, got her
Master’s degree in Visual Arts Teaching.
She has worked as a guide in galleries and
as a teacher of Technological Education.
She currently teaches workshops.

Filipa Nunes
Filipa Nunes encara-nos como seres
inteiros onde o que é psíquico, motor,
intelectual, social, afetivo, linguístico
e energético interage constantemente.
Para compreender a complexidade dessa
interação tem percorrido um caminho
contínuo passando pela Psicomotricidade,
pelas Terapias Orientais e pela Dança.
—
Filipa Nunes looks at us as whole beings,
where the psychic, the motor, the
intelectual, social, affective, linguistic
and the energetic constantly interact.
To understand the complexity of that
interaction, she has led a continuous path
through Psychomotricity, Oriental
Therapies and Dance.

—
“The matter of identity, of community
and the feeling of belonging are
approached in the work of Diogo
Simões (born in 1988, in Miratejo)
through the daily exercise of registering,
photographically, a group of friends within
his circle. Born in Miratejo, Diogo Simões
has kept, throughout his work, a strong
connection to his environment; to the
land, the people, the history, to the place
he lives in.”
Sandra Vieira Jurgens

Tiago Patrício
Tiago Patrício nasceu no Funchal em 1979,
mas cresceu em Trás-os-Montes, passou
pela Escola Naval e acabou Farmacêutico.
Na semana em que o seu romance
“Trás-os-Montes” venceu o Prémio
Agustina Bessa-Luís, a farmácia onde
trabalhava foi vendida.
Agora a escrita a tempo inteiro será
uma oportunidade ou uma obrigação?
—
Tiago Patrício was born in Funchal, in
1979, but he grew up in Trás-os-Montes.
He attended the Navy School and ended
up being a pharmaceutist. On the week his
novel, “Trás-os-Montes” won the Agustina
Bessa Luís Prize, the pharmacy he worked
for was sold.
Now, is full time writing, an opportunity
or an obligation?

Conversa XXX

Rede ex aequo
(Joana Jacinto e Cátia Figueiredo)
O Projeto Educação LGBT é um projeto
da rede ex aequo – associação de jovens
lésbicas, gays, bissexuais, transgéneros
e simpatizantes. A Cátia é uma das
coordenadoras e a Joana uma das
recentes oradoras a associar-se a este
projeto-piloto que tenta fazer frente
à desinformação e discriminação.
Juntas vão falar sobre experiências
e expectativas do projeto e salvar
o mundo (de preconceitos!)
—
Joana Jacinto and Cátia Figueiredo.
Project Education LGBT is a part of
the ex aequo net - association of young

Diogo Simões
“A questão da identidade, da comunidade
e o sentimento de pertença são abordados
na obra de Diogo Simões (n. 1988,
Miratejo) mediante um exercício
fotográfico de registo diário de um
conjunto de amigos pertencentes ao
seu círculo. Nascido em Miratejo, Diogo
Simões tem mantido através da sua obra

Teresa Gameiro
Teresa Gameiro, designer de moda.
Palavras como desperdícios têxteis,
texturas, criatividade, linhas, moldes,
produção de moda, reciclagem,
artesanato, são algumas das palavras
que acompanham a vida desta designer.
Neste momento tem como objeto de
estudo os desperdícios têxteis.
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lesbian, gay, bissexual, transgenders
and supporters. Cátia is one of the
coordinators and Joana, a speaker that
has recently associated with the
pioneering project which tries to face
misinformation and discrimination.
Together, they will talk about the
experiences and expectations of
this project and save the world
(from prejudice).

Patrícia Sousa
Patrícia reflete sobre a representação
do lugar contemporâneo em diferentes
contextos sociais e políticos. As suas
investigações artísticas culminam em
projetos individuais ou coletivos que
conjugam diversos meios tais como
o som, a performance, a colagem
e a matéria impressa.
—
Patrícia reflects on the representation
of contemporary place in different social
and political contexts. Her artistic
investigations culminate in individual
or collective projects that blend several
mediums such as sound, performance,
collages and printed matter.

Miguel Lopes • XXII • ROSA

Joana Pupo
O Grupo Ready Made é um coletivo
de improvisação e pesquisa cénica,
que Joana Pupo juntou no final de 2011.
Junta artistas de diferentes áreas
artísticas, para improvisar e pesquisar
através de workshops internos
e abertos à comunidade. Procura
articular a criação e a improvisação,
usando o Método Viewpoints.
—
Ready Made Group is an improvisation
and scenic research ensemble,started
by Joana Pupo in the end of 2011. They
come from different artistic backgrounds
and get together in order to improvise
and research, through workshops, either
internal or opened to the community.
They articulate improvisation based on
the Viewpoints Method.
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Olá!
As Conversas vão ter a sua terceira publicação. Da vigésima primeira
à trigésima. Esta publicação vai funcionar como um arquivo destas
dez Conversas.
Para ela precisamos da tua colaboração. :)
Podes-nos escrever o seguinte?
• Uma curta descrição do conteúdo da tua Conversa escrita na
terceira pessoa em 400 caracteres no máximo (incl. espaços).
• Em anexo enviamos-te uma imagem onde podes visualizar o
tamanho da tua página na publicação. Nela podes ver que existe um
espaço em branco (10 x 14 cm). Este espaço é para ti. Envia-nos algo
que tenha ficado por dizer ou por mostrar na tua Conversa. Uma
referência ao que contaste: o processo do projeto; uma referência
artística, literária ou científica; um desenho; uma fotocópia...
basicamente é o que quiseres desde que se refira de algum modo
à tua Conversa. Pode ser uma imagem ou um texto.
• Podemos publicar também o teu email?
Obrigada!
Constança e Mafalda
—

Ricardo Pereira • xxiii • TALHO

Hi!
Conversas will have its third publication. From the twenty first
until the thirtieth. This publication will serve as an archive of these
ten Conversas.
For this we really need your help! :)
Could you send us the following?
• A short description of the content of your Conversa written in the
third person in a maximum of 400 characters (incl.spaces).
• We are sending you, as an attachment, an image in which you can
visualize the size of your page in the publication. You can also see
that there is a white space (10 x 14 cm). This space is for you. Send us
something that you wished to have said or show in your Conversa. An
artistic, literary or scientific reference; a drawing; a Xerox… basically
what you want but related to the Conversa. It can be image or text.
• May we also publish your email?
Thanks!
Constança and Mafalda
26
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Nathaniel H’Limi
vídeo/animação/viagem •
José Macena
vai tudo dar ao mesmo

•

O conforto é o inimigo da ambição criativa? É o problema
colocado por Nathaniel H’Limi nestas Conversas. O que
acontece quando coloca em risco as suas conquistas e valores
de referência?
Depois de 4 anos trabalhando para várias agências francesas,
andando em círculos gera frustração. É por isso que
o Nathaniel decidiu sair dessa zona de conforto para
experimentar e arriscar em novas possibilidades criativas.

xxi
19.09

swings and roundabouts

Onde vamos e o que queremos fazer, o que interessa
é onde queremos chegar. Aceitar os altos e baixos,
as mudanças e aproveitar. E o mais importante,
não desistir.
—
Where we are going, what we want to do... what matters
is where we want to get. To accept what’s good and bad,
to accept changes and take advantage of them and, more
importantly, never to give up.
4annieho@gmail.com
www. jtaim . com

video/animation/trip

—
Is comfort the enemy of creative ambition? This is the question
Nathaniel H’Limi raises in these Conversas. What happens
when you put your prizes and reference values at stake? After
4 years working for several French agencies, walking in circles
leads to frustration. That’s why Nathaniel decided do drop
out of that comfort zone to experiment and take risks in new
creative possibilities.
nathaniel . hlimi @gmail . com
boncarnet.tumblr . com
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" Não é a espécie mais forte nem a mais inteligente
que sobrevive, mas a que mais facilmente se adapta
à mudança."
Charles Darwin
" It is not the strongest nor the most intelligent
species that survives, but that which most easily
adapts to change."
Charles Darwin

Joana Reais Pinto
a oportunidade da adversidade

•

the opportunity of adversity

Michael Liot
partilhar músicas cruzando fronteiras

•

sharing music across borders

A OPORTUNIDADE DA ADVERSIDADE – Como ver
o lado bom das coisas más? Como tirar proveito daquilo que
nos distingue e nos torna únicos? Valorizar as oportunidades
que a adversidade coloca ao nosso dispor.

xxi
19.09

Para as Conversas, o Michael escolheu partilhar a experiência
da música em França e Inglaterra, e aprender mais sobre
o cenário musical português. Interessado, sobretudo, em
línguas que não fala, decidiu pôr todos nas Conversas,
a cantar uma pequena canção em português sobre Lisboa.

—

For Conversas, Michael chose to share his experience
of music in France and England, and learn more about the
Portuguese music scene. Mainly interested in languages he
doesn’t speak, he decided to make everyone at Conversas
sing a short song in Portuguese about Lisbon.

info . joanareais @gmail . com

—

The OPPORTUNITY OF ADVERSITY – How do we see the
good side in bad things? How do we take advantage of what
distinguishes us and makes us unique? Giving value to the
opportunities adversity opens for us.

www. myspace . com/joanarpinto

michaelliot@ hotmail . fr
www.wewereeevergreen . com
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Ricardo Jorge Pereira
the polaroid stories

rosa
xxiI
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Duarte Aragão
robôs • robots

Nesta Conversa, falou-se sobre o que levou o fotógrafo
Ricardo Pereira a interessar-se por fotografia. O processo de
trabalho foi também explicado e ficou a saber-se que gosta de
fazer retratos em Polaroid na sua câmara de grande formato
e de oferecê-los aos seus retratados. No final da Conversa,
montou a sua câmara de grande formato, explicou como
funciona e fez uma Polaroid daqueles que estavam na sala.

ricardophot@gmail . com
www. ricardojorgepereira . com

xxiI
26.09

O Duarte Aragão veio-nos falar de robots e acabámos todos
a imaginar o que será o futuro. Como será termos os robots
como nossos parceiros no futuro, iremos ser invadidos ou
seremos todos amigos? O Duarte defendeu que eles vão
cá estar para nos ajudar, mas que a sua forma ainda está
por descobrir e é aí que podemos todos ter um papel. Uma
Conversa onde se descobriu desde fábricas automatizadas
até rabos robóticos.

—
In this Conversa, we talked about what lead photographer
Ricardo Pereira’s interest toward photography. His work
process was also explained and we got to know he enjoys
making Polaroid portraits with his large format camera and
offer them to the persons he photographs. At the end of the
Conversa, he set his large format camera, explained how it
works and made a Polaroid picture of all those in the room.

rosa

—
Duarte Aragão came to talk to us about robots and we ended
up imagining how the future will be. How will it be to have
robots as our partners in the future, will we be invaded or will
we all be friends? Duarte defends they’ll be around to help us,
but the way in which this will happen is still to be discovered,
and that where we all can play a role. A Conversa where we
found out about everything, from automatized factories to
robotic butts.
daragao @gmail . com
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Manoel Jack
fotografia de autor

•

art photograhy

Nesta Conversa, Manoel procurou mostrar a cidade oculta,
a cidade que não é acessível à maioria dos transeuntes.
As palavras-chave em que se baseou foram: espaço de
conforto, cidade e fotografia. Este trabalho consiste em
ações e fotografia como registo destas. As imagens são feitas
nas suas incursões, entre outros, ao interior dos túneis de
circulação do metro ou topos das estruturas de pontes que
estão relacionadas com a quebra das regras e os pressupostos
ditados pela sociedade.
—
In this Conversa, Manuel tried to show us the hidden city, the
city which is unavailable to most of its passersby. His keywords
were: comfort zone, city and photography. This work consists
of actions and photographs taken to register them. Some
of those images are shot during his incursions to, among
other places the metro tunnels or the top of bridge structures,
related to the breaking of rules and settings dictated by society.

xxiII
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Gonçalo Campos
design de produto • product

design

A Conversa de Gonçalo Campos baseou-se na partilha de
experiências vividas ao longo do seu percurso como Designer,
da sua relação com as empresas com que trabalhou, e nas
importantes lições que cada um dos projetos lhe ensinou.
—
Gonçalo Campos’ Conversa was based on shared experiences
lived throughout his path as a Designer, his relationship with the
companies he worked with and the important lessons he learned
from one of his projects.
mail @goncalocampos . com
www. goncalocampos . com

manoeljack@live .com
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a fisherman.
space is made of matter.
there are some rocks. facing the sea. the rock is stone, the sea is water. time is their food.
from the waves the rock gets covered of limpets, urchins, seaweeds. the tide seeps. the sea goes
away. but in the rock remains its touch. the rocks is no longer only a rock, it’s all a sum of matter.
a fisherman treads the sand. in his hand he brings its rod. he walks and arrives. at the rock.
what is the rock? it’s the sea that waits for the sea.
the fisherman prepares the rod. touches the hook. chooses the bait. awaits high tide. at his feet
scrape the bodies of waiting. covered by the white powder of the salt. the wait is a desert.

7H15 M3554G3 53RV35 7O PR0V3 H0W 0UR
M1ND5 C4N D0 4M4Z1NG 7H1NG5!
1MPR3551V3 7H1NG5! 1N 7H3 B3GG1N1NG
17 W45 H4RD BU7 N0W, 0N 7H15 L1N3 Y0UR
M1ND 15 R34D1NG 17 4U70M471C4LLY
W17H0U7 3V3N 7H1NK1NG 4B0U7 17, B3 PR0UD!
0NLY C3R741N P30PL3 C4N R34D 7H15.

the sea rises, the sea comes. the fisherman is ready. the fisherman spears. the wire. of nylon. and that
synthetic element sticks the sea, sticks the rock, sticks the limpets and the shells and the urchins, the
seaweed and slime and returns with a fish. the fisherman grabs the fish. and walks away
the connection of the fisherman with the sea is synthetic.
he brings, on his feet, the ways of the rock. bleeding. the sea recedes again.

Francisco Rosa
escritas, livros e cenas •
writings, books and stuff

Lachlan Cox
hipnose • hypnosis

xxiII
03.10

Para começar, o Lachlan não explicou nada. Em vez disso,
pediu ajuda a uma das pessoas na sala para mostrar
à audiência o poder da sua própria mente, ensinando-lhe
uma forma de relaxar, concentrando-se apenas nos seus
próprios pensamentos. Depois desta demonstração, decidiu
hipnotizar toda a sala (25-30 pessoas) para lhes dar uma
ferramenta simples para descobrir o relaxamento
e a felicidade nas suas mentes.
—
To begin, Lachlan didn’t explain anything. Instead, he asked one
of the persons attending to assist him to show the audience the
power of her own mind, by teaching her a way that she could
relax simply by concentrating on her own thoughts. After this
demonstration Lachlan decided to hypnotize the whole room
(25-30 people) to teach them a simple tool to find relaxation
and happiness in their minds.
lc @focusperformance . pt

rosa
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No fundo, o Francisco fez aquilo que melhor sabe fazer:
tirar livros de uma estante e dizer cenas.
Antes, perguntou: o que é um livro nos dias de hoje?
Depois puxou a lombada do "Liberdade" do Franzen e falou
em intertexto. Sacou do Hemingway e falou: ação!
O enredo veio com o Vargas Llosa. O tema surgiu com
o Delillo. E personagens? Tanto o Sherlock como o Bolaño.
Um final feliz? Uma jola, faz favor!
Basically, Francisco did what he knows best: to take books
from a shelf and say stuff.
Before that, he asked: what is a book nowadays? Then he
pulled the book spine of Frazen’s "Freedom" and talked about
intertext. Drew Hemingway and spoke: action! Plot came with
Vargas Llosa. Theme came up with Delillo. And characters?
Both Sherlock and Bolaño.
A happy ending? A beer, please!
franciscoribeirorosa@gmail . com

www. focusperformance . pt

cenascoisasetal . blogspot. pt
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www. companhiadoeu. com
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Marta Oliveira
atelier dasduasuma

rosa

Nuno Pereira

xxIV
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the architect who wants to please the world

o arquiteto que quer agradar o mundo

Existe sempre uma alternativa e, consequentemente, uma
opção a tomar. Ou assim acontece no atelier dasduasuma,
dedicado ao planeamento, conceção e design de exposições.
Processo projetual que explora o terreno híbrido entre
prática e teoria, projetar uma exposição é também participar
na mutação de um espaço. Moldar o seu percurso tal como
moldamos, constantemente, o nosso.

O que significa hoje ser arquiteto? Qual é o futuro da
Arquitetura? O que é espaço? O que gera uma atmosfera?
De que forma as diferentes matérias nos transmitem sensações?
Como vivemos? Foram algumas das muitas perguntas colocadas
e debatidas nesta Conversa. Cada vez mais os arquitetos são
chamados, tal como em outras profissões, a responder a várias
premissas e vontades. Temos de ser tudo.

—
There’s always an alternative and, hence, an option
to make. Or that’s how it is at the atelier dasduasuma,
dedicated to planning, conceiving and designing exhibitions.
A projectual process that explores the hybrid ground
betweentheory and practice, projecting is also participating
in the transformation of a space. To mould its way in the
same way we do ours, constantly.

—
What does it mean to be an architect nowadays? What’s the
future for Architecture? In which way do different elements
bring different sensations? How do we live? These were some
of the questions raised and discussed in this Conversa. More
and more, architects are called upon to respond to different
premisses and wills. We have to be everything.

dasduasuma.atelier@gmail .com

nuno . gfp@gmail . com

www. dasduasuma. pt

www. gonacas . com
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Desenvolver projetos de intervenção social através da imagem
é o objetivo de projetos como “Integrar pela Arte”, onde
a experiência do processo se torna mais importante que
o próprio resultado. A Fotografia, para além de ser um
processo democrático acessível a todos é também um meio de
comunicação fundamental para o desenvolvimento pessoal
e artístico e para a integração de comunidades através da Arte.

o que queres ser quando fores grande?
cantora e actriz.

what do you want to be when you grow up?
a singer and an actress.

Música ou Teatro? E porque não, conjugar os dois?
Há quem pense que são as coisas que fazemos que nos
definem. Verdade. Mas prefiro pensar que a forma como
nos entregamos é que é, de facto, reveladora. Por vezes,
sentimos que a vida nos leva em direção a um só sentido
e de repente, esse sentido, transforma-se em tantos outros
caminhos possíveis, todos tão ricos e especiais.

—
To develop projects of social intervention through the
photographic image, that´s the purpose of projects like
“Integrating through the arts”, where the experience of the
process is more important than the result itself. Photography,
besides being a democratic process, accessible to all, is also
a fundamental means of communication to personal and
artistic development and for the integration of communities
through Art.
tania. mef@gmail .com

|

“Chamateia”– a version of a song from the Azores, based on traditional
portuguese songs, by António Zambujo and the Angelite Bulgarian Voices.

Teresa Macedo

Tânia Araújo
fotografia • photography

www. mef. pt

“Chamateia” – uma versão de uma canção dos Açores baseada em canções
tradicionais portuguesas, por António Zambujo e as Vozes Búlgaras Angelite.

bodylandscapes . blogspot. pt
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—
Music or Theatre? And why not mix both? Some people think
the things that we do define who we are. True. But I prefer
to think that it is the way we give ourselves to them that really
tells the tale.Sometimes, we feel that life is taking us on a single
path and, suddenly, that path transforms into so many others
possible paths, all of them so rich and special.
temacedo @gmail . com
facebook: teresa macedo

|

www.myspace.com/teresamacedo
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bate a dobrar – poema al-andaluz português:
Dessedenta em golpes redobrados o teu coração:
muito doente curou assim a sua solidão
e lança-te sobre a vida como sobre uma presa
porque a sua duração é efémera.
Mesmo que a tua vida durasse mil anos
não seria exato dizer que era longa.
Mesmo que a tua vida durasse para sempre
não seria exato dizer que era cheia.
Acaso te deixarás conduzir pela tristeza até à morte
enquanto o alaúde e o vinho fresco
estão aí à tua espera?
Que as preocupações não se tornem senhoras de ti à viva força
enquanto a taça for uma espada cintilante na tua mão.
(La poésie andaluse en arabe classique, tradução francesa de Henri Pérès, p. 361)

Catarina Neves Ricci
of amsterdam - da ideia ao papel, do papel
ao filme • of amsterdam from idea to paper,

Tânia Cardoso

se a vida te dá limões, faz limonada!

if life gives you lemons, make lemonade !

Entre o Teatro e a Música nascem projetos performativos que
partem do universo da leitura e da potencialidade do ator
enquanto narrador. Destacam-se “Biblioteca de mala aviada”,
“Histórias que me contaste tu no país das pessoas de pernas
para o ar” e a colaboração com o C.A.M, Gulbenkian. Do
encontro com um músico nasce “Canto Hondo” – cantos
intuitivos e livres, encostados às cordas de uma guitarra.
—
Between Theatre and Music, performative projects are born
that stem from the universe of reading and of the potential
of the actor as narrator. “Biblioteca de Mala aviada” and
“Histórias que me contaste tu no país das pessoas de pernas
para o ar” stand out, as well as the collaboration with the
C.A.M. Gulbenkian. From the meeting with a musician, the
“Canto Hondo” was born - intuitive, free chants, sang against
the ropes of a guitar.
taniacc . lx@gmail .com

|

www.cantohondo. pt

42

xxV
17.10

from paper to film

OF AMSTERDAM é um documentário, de estética e direção
de arte apuradas, que pretende explorar através de seis
artistas de diferentes áreas e diferentes questões de ordem
política e social recentemente vividas na Holanda. Pretende
alertar, consciencializar e provocar diálogo, segundo Catarina
é “um filme que pretende mostrar como o multiculturalismo
e a arte numa cidade é o que a torna bela, apelativa, viva!"
—
OF AMSTERDAM is a documentary with a refined aesthetic
sense and art direction, which aims to explore, through six
artists from different mediums, having recently lived different
political and social issues in The Netherlands. It intends to alert,
to raise awareness and promote dialogue. According to
Catarina, "it’s a film that aims to show how multiculturalism
and art in a city is what makes it beautiful, appealing, alive!"
www. ofamsterdamdocumentary. com
facebook : of amsterdam

(documentary)
catarinanevesricci .tumblr . com
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Sara Orsi
processos criativos

rosa

•

creative processes

De A a Z – uma viagem por caminhos percorridos entre
a Arquitetura e o Design. Caminhos que se bifurcaram
em outros caminhos, que se desmultiplicaram em lugares,
experiências e pessoas. Qual e o porquê de escolher um
determinado caminho perante um mundo de caminhos?
Esta Conversa consistiu, precisamente, no anacrónico
exercício de compreender em linha, de A a Z, este
processo que em nada foi/é linear.

xxVI
24.10

Edgar Pires
fotografia, escultura e instalação •
photography, sculpture and installation
Na sua Conversa, Edgar Pires manifestou no seu discurso
o seu interesse pelo universo fenomenológico, evocando
a experiência estimulada pela observação atenta da vida
quotidiana, como processo de investigação. Neste contexto,
foi revelando a maneira como articula o seu processo criativo,
que deambula entre Fotografia, Escultura e Instalação.

—
From A to Z – a trip through paths taken between
Architecture and Design. Paths which have bifurcated into
other paths, multiplied into places, experiences and persons.
What’s the point of choosing a determined path in a world
of paths? This Conversa was precisely that, the anachronic
exercize of understanding linearly, from A to Z, a process
by no means linear.
sararaorsi@gmail .com

—
In his Conversa, Edgar Pires manifested his interest in the
phenomenological universe, evoking the experience which is
stimulated by a close observation of daily life as a process of
investigation. In this context, he revealed the way in which he
articulates his creative process, which includes Photography,
Sculpture and Installation.
edgar . p. pires @gmail . com

www. saraorsi.com
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Inês Almeida
livro de artista: um meio de exploração criativa
artist’s book: a medium for creative exploration
O projeto pedagógico desenvolvido acolhe o Livro de Artista
como ferramenta que estimula competências criativas.
A pluralidade de resultados obtidos atesta à perspetiva
Duchampiana: “É um Livro de Artista se o artista o fez ou
se o artista diz que é.”. Foram colocadas diversas questões,
confirmando-se um leque de possibilidades tanto ao nível
dos conteúdos como na tónica formal.
—
This pedagogical project adopts the Artist’s Book as a tool
that stimulates creative competences. The plurality of results
is proof of the Duchampian perspective “It is an Artist Book
if the artist has made it or if the artist say he is.”. Several
questions have been posed, and an array of possibilities,
regarding contents as much as formality were confirmed.

xxVII
31.10

Teresa Gameiro
no centro das linhas

•

at the center of the threads

Durante a Conversa, os presentes tiveram contacto direto
com tecidos recolhidos no âmbito de dois projetos de
Teresa Gameiro nas marcas “Barena Venezia” (Itália)
e “CHIcoração” (Portugal). Trocaram-se impressões sobre
feltragem e tecelagem, processos envolvidos na investigação
atual da designer sobre desperdícios têxteis.
—
During the Conversa, those present were in direct contact with
garments gathered from two projects from Teresa Gameiro,
in the brands “Barena Venezia” (Italy) and “CHIcoração”
(Portugal). Impressions were exchanged about felting and
weaving, two processes involved in the current investigation
of the author on textile waste.
teresagameiron @gmail .com

ineslcostalmeida@gmail .com

facebook: teresa gameiro

finalmenteines . blogspot. pt
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Filipa Nunes

da pele ao cérebro, quem és?
from your skin to your

•
brain,

rosa
who are you?
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Tiago Patrício
escrita, leitura, instalação •
writing, reading, installation

A Psicomotricidade é uma ciência terapêutica que explica
a importância da experiência corporal no desenvolvimento
motor, intelectual, psíquico, social, afetivo, bem como na
construção da Identidade e Autoconfiança. A interação
é bidirecional, influenciando o modo como sentimos
e interagimos com o corpo. Depois de explicadas estas
ligações, foi concretizada uma atividade entre todos,
exemplificando-se o que é a terapia.
—
Psychomotricity is a therapeutical science that explains the
importance of body experience in the motor, intellectual,
psychic, social and emotional development, as well as in
building one’s Identity and Self-confidence. The interaction is
bi-directional, influencing the way in which we feel and interact
with the body. After explaining these connections, an activity
was held with all present exemplifying what the therapy is.

Na Conversa, falou-se de uma aproximação da Literatura
às Artes Visuais e Sonoras, através de parcerias com outros
artistas, de forma a produzir textos como instalações que
possam ser lidos ao longe ou escutados para lá das barreiras de
idioma. Estes textos aparecem em forma de poesia desenhada
em janelas de “casas bilingues”, dobrados em embalagens
de chá com “poemas medicinais” ou em faixas áudio como
“Rádio-Poesia”.
—
At this Conversa, we talked about bringing Literature closer
to the Visual and Audio Arts, through partnerships with other
artists so as to produce texts as installations that can be read
from afar or heard beyond idiomatic barriers. These texts
appear in the form of poems, drawn in windows of “bilingual
houses”, dubbed in tea packs with “medicinal poems” our in
audio tracks as “Radio Poetry”.

filipanunes@mente -viva.com
www. mente -viva.com

cartasdepraga .wordpress . com
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Conversa XXIX – 14 Novembro
GREVE geral • general strike

Diogo Simões
diário - miratejo •

miratejo

-

diary

rosa
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O projeto Diário – Miratejo utiliza como meio de expressão
a fotografia e tem vindo a ser desenvolvido desde 2010 no
bairro de Miratejo, Seixal. O autor tem fotografado, ao longo
destes dois anos, o seu grupo de amigos e o meio/espaço
envolvente. As fotografias testemunham, acima de tudo, uma
relação que também é sua e onde se reflete.
—
The project Miratejo - Diary uses photography as medium and
has been developed since 2010 at the Miratejo neighborhood,
in Seixal. The author has photographed, throughout these two
years his group of friends and the immediate surroundings. The
photographs show a relationship that is also his and in which he
is reflected.
www. diogosimoes .com
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Um desenho de Miguel Amado.
A drawing by Miguel Amado.

Joana Pupo
grupo ready made

Rede ex aequo
projeto educação lgbt

•

project education lgbt

Para as Conversas a Joana e a Cátia trouxeram opiniões
e experiências para partilhar e discutir sobre este projeto-piloto. Um projeto da rede ex aequo que com a sua equipa
de oradores tenta cobrir o mapa nacional. Com sessões
em escolas de norte a sul, luta contra a discriminação
e preconceito através de informação relativamente
a questões de orientação sexual e identidade de género.
—
For Conversas, Joana and Cátia have brought opinions and
experiences to share and discuss on this pioneering project.
A project for the ex aequo net which with its team of speakers,
tries to cover the national territory. With sessions in schools
from north to south of the country, it fights discrimination and
prejudice through information relative to questions of sexual
orientations and gender identity.

•

ready made group

O Grupo Ready Made tem como grande desafio a abertura
da sua pesquisa em cena, interdisciplinar, não só com o público,
como com outros artistas. A troca é a nossa missão
e principal atividade e toma muitas vezes a forma de treino,
de workshop, de jam session e até de Conversa. Estar em
Conversa na Rosa foi, por isso, um momento especial, numa
semana em que recebíamos a Kelly Maurer da SITI Company
em Lisboa, no contexto de um workshop aberto a outros
artistas que vieram ainda do Norte e de Madrid para o
evento. Estar na Rosa foi mais um momento de abertura!

rosa
XXX
21.11

—

The Ready Made Group has, as a challenge, the opening of
their interdisciplinary scenic research not only with the public,
but also with other artists. Exchange is our mission and main
activity and often assumes the form of a practice, workshop,
jam session or even a Conversa. To be at the Conversa at
Rosa was, therefore a special moment, in a week when we
were receiving Kelly Maurer from SITI Company in Lisbon, in
the context of a workshop open to other artists that came
from the north of the country and from Madrid for the event.
To be at the Rosa was an opening moment!

geral@rea. pt
www. rea. pt

|

www. rea. pt/projeto - educacao
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www.vagao . net
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Patrícia Sousa
artes visuais/publicações •
visual arts/publications

rosa
XXX
21.11

O livro de artista "From The Bottom Of The Chin To
The Top Of the Head", publicado em 2011 no contexto
do Mestrado de Artes Visuais no Dutch Art Institute/ArtEz,
questiona a natureza da representação produzida por sistemas
de identificação, tais como a fotografia de passaporte. Para
além de uma reflexão sobre as formas estéticas produzidas
por estes sistemas, investiga-se simultaneamente possibilidades
de ruptura destas ações.
—

Ricardo Pereira • xxiii • TALHO

The Artist Book “ From the Bottom Of The Chin To the Top
Of The Head”, published in 2011 in the context of the Dutch Art
Institute/ArtEz’s Master in Visual Arts, questions the nature
of representation produced by systems of identification such as
passport photography. Besides a reflection about the aesthetic
forms produced by these systems, the possibility of breaking
these actions is investigated simultaneously.
info@patriciasousa. net
www. patriciasousa. net
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Os novos cartazes • The new posters
Para os 10 cartazes das Conversas
XXI à XXX lançámos um desafio
à designer gráfica Sofia Evans
para os desenhar dentro das
seguintes regras:

For the 10 posters of Conversas
from XXI to XXX we challenged
the graphic designer Sofia Evans
to design them within three
main rules:

1. Uma hora, foi o tempo que
teve para fazer o template para
os cartazes
2. Preto e branco, porque
os tinteiros de cor das nossas
impressoras estão sempre
no fim
3. Nada de Indesign! (software
essencial para os designers gráficos),
os cartazes tinham que ser feitos
no Google Docs, aplicativo por sua
vez essencial para a organização
das Conversas

1. One hour was the time that she
had to design the template for the
posters
2. Black and White, because our
color ink cartridges are always
running out
3. No Indesign! (essential software
for graphic designers), the posters
had to be done in Google Docs,
which is also an essential application
for the organization of Conversas
"Doing the poster in one hour (and,
to be honest, after some glasses of
red wine over dinner) has its charm!
The idea was to create a space where,
every week, a black and white picture
of a Conversa would be added in your
streets (Rosa and São João da Praça).
Contents are in those beautiful
callouts of google docs, and, with
the Conversadores, the callouts are
interconnected in a big collective
callout that can change between
posters and take new forms, based
on the three callouts"
Sofia Evans

"Isto de fazer o cartaz em 1 hora (e na
verdade depois de uns bons copos de
tintol ao jantar) tem o que se lhe diga!
A ideia foi criar um espaço para todas
as semanas adicionarem uma fotografia
a preto e branco de uma Conversa
nas vossas ruas (da Rosa ou de S. João
da Praça).
Os conteúdos estão inseridos nos belos
balões do Google Docs sendo que, nos
Conversadores os balões se interligam
num grande balão coletivo que pode
mutar entre cartazes e ganhar novas
formas, baseadas nos três balões."
Sofia Evans
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Perante a sugestão da Sofia Evans de
adicionarmos fotografias a preto e
branco ao cartaz, resolvemos lançar
também o desafio ao fotógrafo
Miguel Lopes para ser ele a fazer
as imagens das duas ruas onde
acontecem as Conversas.

Faced with Sofias Evans' idea of adding
black and white photos to the poster,
we decided to issue a challenge
to photographer Miguel Lopes
to be the one to create the images
of the two streets where the
Conversas take place.

"Após me ter sido feito o convite
para participar neste projeto, pensei
os cartazes de ambas as ruas na sua
possível relação entre o que são
as Conversas e o bildung, ou seja,
a construção de pensamento
e o que é apreendido conforme
as vidas daqueles que se “sentam”.
É neste estar-entre que ouvimos
e que construímos.
Se me fosse pedido para dar um
nome ao projeto fotográfico, seria
auto-interino ou viagem sem veículo."
Miguel Lopes

"After having been invited to participate
in this project, I thought of the posters
from both streets in their possible
relationship between what the
Conversas are and the bildung, the
building of thought and of what
apprehended according to the lives
of those who “sit”. It is in this in
between that we hear and build.
If I were asked to name this
photographic project, it would be
auto-interim, or voyage without vehicle."
Miguel Lopes
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Apoios · Support
—

as conversas têm o apoio de:
conversas have the support of:

Apoios · Support
—

Rosa is a space in Bairro Alto, Lisbon, that
used to be a gilder’s workshop. Recently it
has been the workspace of Parágrafo. It has
a window facing the street where everyday
curious people peek to its inside. Currently
it is occupied by the designers João Valente
and Mafalda Fernandes and by Subvert.

Os Parágrafo são acima de tudo um grupo
de amigos (do qual fazem parte a Constança
Saraiva e a Mafalda Fernandes) que se
conheceram na Faculdade de Belas-Artes de
Lisboa e que começaram a trabalhar juntos
em 2009. São sete e com formação em Design
de Equipamento, Design de Comunicação
e Escultura. Os seus espaços de trabalho
são a Rosa no Bairro Alto e o Talho em
Alfama, mas também algures em Inglaterra
e na Holanda. Foi difícil, mas chegaram
a uma conclusão: gostam muito de trabalhar
em conjunto mas cada um tem projetos
individuais e um caminho próprio.
PARÁGRAFO.

O Talho é um atelier em Alfama onde
atualmente trabalham quatro criativos:
a Constança Saraiva, o Frederico Rocha,
a Rita Frazão e a Teresa Gameiro. O nome
vem exatamente do facto de o espaço já ter
sido um talho. Nele ainda existem vestígios
da sua antiga função como as paredes em
mármore ou o toldo encarnado onde ainda
se lê em letras brancas TALHO. De vez em
quando ainda baralha aqueles que lá entram.
Talho means butcher in Portuguese and
is a studio in Alfama, Lisbon, where currently
four creative people work: Constança Saraiva,
Frederico Rocha, Rita Frazão and Teresa
Gameiro. The origin of the studio’s name
comes precisely from the fact that it used
to be a butcher. It is still possible to see some
remains of its old function such as the marble
walls or the red sunblind with white letters
saying TALHO. Sometimes those who enter
the studio still feel confused.

Parágrafo is, basically, a group of friends
(to which Mafalda Fernandes and Constança
Saraiva belong to) who met at the Fine Arts
University in Lisbon and started working
together in 2009. They are seven and
studied Product Design, Graphic Design and
Sculpture. Their workplaces are at Rosa in
Bairro Alto and Talho in Alfama, but also
somewhere in between England and The
Netherlands. It wasn’t easy, but they got to
a conclusion: they really like to work together
but each one has their own project and path.
PARÁGRAFO.

A Photofinish é uma empresa especializada
em acabamentos fotográficos (+351
912942115). Entre colagens e molduras,
esta empresa gosta de uma boa
Conversa. Muito obrigada pelo apoio
no desenvolvimento e na impressão do
Projeto das Polaroids.
—

O Talho pertence à Freguesia da Sé,
em Alfama. A Junta de Freguesia da Sé
tem-se mostrado uma instituição
muito aberta e interessada em apoiar
projetos artísticos e culturais.
Queremos deixar aqui o agradecimento
pela sua colaboração nas Conversas
através do empréstimo do seu projetor
e pelo importante apoio na impressão
desta publicação.

—

—

Rosa belongs to the District of Santa
Catarina, in Lisbon. We want to thank the
Municipal District of Santa Catarina for their
collaboration in Conversas through the loan
of their beamer.

Subvert is a multidisciplinary studio
developing projects in Architecture,
Design, Communication and Innovation.
We are focused in finding creative answers
in which we aim to explore new forms
and concepts. We design and develop
spaces, products, images and experiences
that give shape your ideas.
LET’S SUBVERT!

Photofinish is a company specialized in
photographic finishings (+351 912942115).
Between mounting and framing, this company
enjoys a good Conversa. We are thankfull
for the help in developing and printing the
Polaroid Project.

—
Talho belongs to the Municipal District of
Sé, in Alfama, Lisbon. This institution has
demonstrated to be very open and interested
in supporting art and cultural projects. We
want to thank them for their collaboration in
Conversas through the loan of their beamer
and especially for the important support on
printing this publication.

A gráfica do Sr. Vítor Gonçalves, na Travessa
do Almargem número um (+351 218879321),
perto do TALHO, é um estabelecimento
com vinte e seis anos de experiência. Nesta
gráfica existem máquinas de offset modernas,
máquinas tipográficas antigas, muita simpatia
e boa vontade. Aqui fica o nosso
agradecimento pela sua disponibilidade.
—

Rosa
A Rosa é um espaço no Bairro Alto que
já foi uma oficina de um dourador e nos
últimos anos tem sido o espaço de trabalho
dos Parágrafo. Tem uma janela que dá para
a rua e por onde todos os dias espreitam
curiosos. Atualmente é ocupado pelos
designers João Valente e Mafalda Fernandes
e pela Subvert.

A Subvert é um atelier multidisciplinar que
desenvolve projetos nas áreas de Arquitetura,
Design, Comunicação e Inovação. Trabalhamos
focados em encontrar respostas criativas
nas quais procuramos explorar novas formas
e conceitos. Projetamos e desenvolvemos
espaços, produtos, imagens e experiências
que dão corpo às suas ideias.
LET’S SUBVERT!
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Mr. Vítor Gonçalves print studio at Travessa
do Almargem, number one (+351 218879321),
neighboring TALHO, has twenty six years
of printing experience. In his studio there
are modern offset machines, old typography
machines, a lot of sympathy and good will.
We are deeply thankful for their availability.

A Rosa pertence à Freguesia de Santa
Catarina. Queremos deixar aqui
o agradecimento à Junta de Freguesia
de Santa Catarina pela sua colaboração
nas Conversas através do empréstimo
do seu projetor.
—
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Edição • Editing
Constança Saraiva e Mafalda Fernandes

Desenho Gráfico • Graphic Design
Mariana Veloso com a colaboração de Joana Durães
Mariana Veloso in collaboration with Joana Durães
Textos por • Texts by
José Macena, Nathaniel H’Limi, Michael Liot,
Duarte Aragão, Ricardo Pereira, Joana Reais Pinto,
Manoel Jack, Lachlan Cox, Gonçalo Campos,
Francisco Rosa, Das duas uma, Nuno Pereira,
Tânia Araújo, Tânia Cardoso, Teresa Macedo,
Edgar Pires, Sara Orsi, Catarina Neves Ricci,
Inês Almeida, Teresa Gameiro, Filipa Nunes,
Diogo Simões, Tiago Patrício, Joana Pupo,
Patrícia Sousa, Rede ex aequo,
Constança Saraiva e Mafalda Fernandes,
Miguel Lopes, Miguel Rodrigues e Sofia Evans.
Tradução • Translation
Miguel Rodrigues
Revisão de texto português e inglês
Portuguese and english copy-editing
Constança Saraiva e Mafalda Fernandes
Contactos • Contacts
constancasaraiva@gmail.com
mafaldalsfernandes@gmail.com
conversasconversas.wordpress.com
•
Lisboa, 2012
rosa
Rua da Rosa 237
1200-385 Lisboa

Rua São João da Praça 17
1100-517 Lisboa

as polaroids das conversas
Conversas' Polaroids
•
um projeto de
a project by
•
Ricardo Jorge Pereira

Denken ist Danken. A frase fica em alemão porque é assim que
se percebe a sua origem. É de Martin Heidegger, e diz-nos
Pensar é Agradecer. Agradece-se a quem pensou e nos permitiu
pensar; a uma corrente indestrutível de pensar humano. Agradece-se
por fazer parte, por ser comum. Encontramos sempre alguém que
pensava exatamente como nós queremos pensar. A beleza do humano
é também essa: que quanto mais chegamos dentro do nosso próprio
pensamento, mais o nosso pensamento se torna comum a um pensar
humano que nos engloba a todos. É essa, a comunidade. Este pensar
que é uma atividade que constrói o ser que pensa. E um pensamento
que engloba os seres que pensam.
Tenho estado maravilhado com as polaroids que Walker Evans
fez nos últimos anos da sua vida. São de uma frescura imensa para
alguém que está no fim do seu caminho. Parece que têm todo
o pensamento do artista de forma espontânea. Todo o pensamento
de forma espontânea. Pensar, que, diz-se, vem do latim pensare e diz,
não só pensar, mas também pesar e ponderar, parece-nos uma ação
prolongada no tempo. Que pelo menos, decorre de um passar do
tempo. Como é que chegamos a este momento de pensamento
espontâneo? O próprio Evans dizia que ninguém devia pegar numa
máquina destas antes dos sessenta anos de carreira de fotógrafo.
Chegar e fazer. Um fazer que seja espontaneamente um plantar
de qualquer coisa, que é espontaneamente uma substanciação de
um pensar. Não é um consumo feito gesto, repetindo as malhas do
poder alheio e da própria frustração pela ilusão de poder que essa
participação oferece, é um plantar, realmente, e é algo que nos liga.
Que nos expande e que nos liga.
As polaroids do Ricardo são isso: alguém que chega e faz
o registo de alguém que faz, e chega. Chega porque há essa
espontaneidade que reflete o pensamento que agradece. Chega
porque este fazer cultivado nos abre para essa comunidade, para
partilhar, para conversar. É difícil encontrar comunidade quando
estamos tão avessos à ideia de algo comum. A palavra soa-nos mal
como indivíduos; ninguém quer ser comum. No entanto, olhamos
para o termo comunidade e esta lembra-nos outra coisa. Que o comum
é o que nos preenche a todos. É o local para onde podemos verter
tudo o que somos e esperar um retorno, uma partilha.

Denken ist Danken. The phrase is in german for us to understand its
origin. It is from Martin Heidegger and says To Think is to Thank.
We thank those who have thought and allow us to think; an
indestructible chain of human thinking. We thank being a part of it,
we thank being common. We always find someone who had thought
exactly like we want to think. The beauty of being human is also this:
that the more we reach inside our own thoughts, the more our
thought becomes common to a human thinking that embraces all.
That, is community. This thinking that is an activity that constructs
the thinking being.
I have been dazzled by Walker Evans’ polaroids, made in
the last years of his life. They’re immensely fresh for someone
reaching the end of his path. It seems they express all the artists’
thinking spontaneously. All thinking spontaneously. To think, which,
it is said, comes from the latin word pensare, means not only to
think, but also to weigh or to ponder, seems to us as an action
which is prolonged in time. At least, as stemming from a considerable
passage of time. How do we come to this moment of spontaneous
thinking? Evans, himself, said we should not hold a polaroid camera
before sixty years of practice with a normal camera (a large format
camera, at that time).
To arrive and to do. A doing which is spontaneously planting
something which spontaneously substantiates thinking. It is not
consumption made into an action, repeating the ways of power from
others and from self-frustration for the illusion of power offered for
that participation, it is a planting, really, something that connects us.
That expands us and connects us.
Ricardo’s polaroids are that: someone who comes and registers
someone who does and it’s done. It’s done because this spontaneity is
there, reflecting the thanking thought. It’s done because this cultivated
doing opens up to this community, to sharing, to converse. It’s hard to
find a community when the idea of something common is so adverse
to us. The word sounds bad to us, as individuals; no one wants to be
common. However, we look at the term community and it reminds us
of something else. That common is what brings us all together, what
fulfills us all. It is the place to which we can pour all that we are and
wait for reciprocation. For a sharing.

miguel rodrigues

miguel rodrigues

+ info: conversas-polaroids.tumblr.com
•
Obrigada à Filipa Valladares pela seleção das Polaroids.
thanks to filipa valladares for selecting the polaroids.

