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1. A IDEIAS EMERGENTES
Breve Apresentação da entidade promotora

A Ideias Emergentes é uma cooperativa de produção cultural que compreende, nos seus objectivos, a promoção 
e divulgação de jovens artistas, a produção de obras e eventos que potenciem a riqueza e diversidade cultural, 
aos  níveis  local,  nacional  e  internacional.  Como  colectivo  multidisciplinar  (arquitectura,  fotografia  e  artes 
visuais), construímos uma programação entre as exposições, o debate, espectáculo performativo e a formação.
Sedeados numa das principais artérias do Porto (Rua de Santa Catarina),  que é também um dos poucos (e 
pequenos) pólos de multiculturalismo e cosmopolitismo da cidade, é nossa intenção explorar as possibilidades 
de troca e encontro que nos são oferecidas dentro deste contexto. 
Sem  estarmos  sujeitos  a  grandes  narrativas  ou  discursos,  universais  éticos  ou  estéticos,  procuramos 
desenvolver e captar os projectos nos quais encontramos valor para a nossa sociedade e para as comunidades 
com as  quais  temos contacto.  Virados  para  a  Arte  Contemporânea  na  multiplicidade  das  suas  formas  de 
expressão, é nosso objectivo definir o nosso espaço como um lugar do contemporâneo, na sua mais total e 
abrangente diversidade.
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2. REDline

Na sua terceira edição, REDline é um projecto da IDEIAS EMERGENTES que tem como objectivos promover a 
reunião de artistas provenientes de vários países europeus. Inicialmente com o objectivo de estabelecer uma 
ponte  entre  o  leste  e  o  ocidente  europeu,  o  projecto  foi  lançado  entre  Portugal  e  a  Lituânia  evoluindo  e 
estendendo-se progressivamente a outros países. Numa lógica de encontro, REDline centra-se sempre num 
tema na vizinhança do conceito de fronteira. Palpando a distância e a diferença, pretendemos lançar debates 
sobre onde realmente divergimos nesta frágil ideia colectiva de Europa. 

Sempre lançadas a partir de uma rede de contactos que tem vindo a crescer de ano para ano, a programação 
destas exposições não é produzida a partir de um esforço de curadoria, mas antes de diferentes leituras e 
abordagens a um tema proposto. Correndo o risco de produzir um objecto heteróclito, assumimos desde logo a 
disponibilidade para o debate sobre as expectativas inerentes às regras da arte. Sabendo de antemão que o 
produto de um pedido a uma galeria, sujeito à análise de um texto irá produzir resultados que por vezes raiam o 
inesperado, aproveitamo-nos desta aparente pluralidade e multiplicidade de visões que, sob análise, ainda que 
respeitando sempre valores de cumplicidade e proximidade, têm como lugar de referência os lugares comuns 
de uma discussão global em torno da história e filosofia da arte.
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Cleo Sánchez Vázquez  | Neno Belchev | Marie-Françoise Prost-Manillier  | José Carlos Teixeira  | Elena Balsiukaitė 
Brazdži nien   | Krzysztof Skarbek  | Zbigniew Dowgiallo  | Grégroire Favre  | Ângelo Ferreira de Sousa e Carla Cruz  | Isabelū ė  

Martinez  | Lúcia David  | Isa Egea  |  Florencio Garcia (Espanha) |  Reme Domingo  | Jacques Guittier e Roselyne Guittier  | 
Auks  Petrulien  | Egidijus Rudinskas  | Darius Vaicekauskas | Gintaras Cesonis | Vaida Tamoševiciute ė ė

3. REDline'08_Bordering on Us

A edição deste ano de REDline é enquadrada pelas ideias de comunidade, identidade e representação. Com um 
foco particular nos conceitos de arte pública,  Bordering on Us é um projecto que ambiciona produzir  uma 
discussão sobre as estratégias da arte na ocupação e utilização do espaço público e como se relaciona com o 
transeunte. Pretendemos também estender o debate às formas como a arte pública é apropriada pelo poder 
(económico, político, etc.) em processos de definição cultural e legitimação de narrativas colectivas. Com este 
projecto pretendemos também lançar o convite para uma discussão sobre as formas como a criação artística 
está  presente nos  processos  contemporâneos  de representação de identidade,  sejam eles  promovidos por 
indivíduos,  comunidades,  governos  ou  instituições  privadas.  Sentimos  que  o  conceito  de  Esfera  Pública 
necessita hoje de ser redefinido e reinventado, estendendo-o a novos territórios, criados pelas mais recentes 
inovações tecnológicas e transformações sociais.

Foi esta a ideia à qual tentamos conformar o grupo que aqui apresentamos. Porque aqui não existe, de facto, 
um trabalho de curadoria e este esforço foi limitado aos conteúdos da proposta que apresentamos aos nossos 
parceiros,  o  resultado  final  aqui  apresentado  é  heterogéneo  e  diverso.  Num  grupo  internacional  e 
transgeracional de 24 artistas, as interpretações do tema foram múltiplas e contraditórias. Movendo-se dentro 
do campo conceptual de um assunto com ressonâncias políticas óbvias, a exposição que aqui apresentamos 
não poderia ser apresentada como campo aberto à discussão e debate se exigisse, como ponto de partida, 
anunciar-se coerente entre os discursos que contém. O Espaço Público é disputado por todos os grupos e por 
todos os  indivíduos.  Em democracia,  anunciá-lo  e  demarcá-lo é  estabelecer  um palco  onde todos podem 
participar,  independentemente  do  valor  que  defendam  e  da  pertinência  que  seja  vista  por  outros  nessa 
intervenção.  Sob  o  perigo  do  totalitarismo  e  do  ataque  à  diversidade,  convém  evitar  uma  filtragem  que 
gratifique as nossas expectativas. Sob a égide de valores universais, na construção utópica da cidade, convém 
reservar espaço para o debate sobre o valor e a universalidade e nunca entender o que quer que seja como 
definitivo.

Produzida no curtíssimo intervalo dos últimos três meses, esta exposição não chega a concretizar o cerne das 
nossas  intenções.  Esperamos que agora,  durante  o  tempo em que estiver  aberta ao público  e  através do 
desenrolar do programa que foi estabelecido, se criem ligações e dinâmicas que abram progressivamente o 
debate sobre as questões artísticas, políticas e urbanísticas que aqui fazemos evidentes. Com a acção de sair da 
galeria e provocar a comunidade no espaço real dos seus percursos, é nosso objectivo animar a discussão num 
terreno do qual todos nos deveríamos sentir proprietários, mas que hoje falha muitas vezes nesta relação por 
ter sido apropriado por um sistema de regras pouco transparente e colonizado por iconografias e estruturas 
simbólicas que entendemos intimamente como estrangeiras.
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4. Programação
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6. Workshop_Comunidades Contemporâneas
A experiência privada do espaço público

Tobias Hering (Alemanha) desenvolve actividade como escritor e curador de cinema. Começou recentemente a 
trabalhar na intersecção destas áreas, explorando as possibilidades de comunicação oferecidas pelo vídeo e 
pelo cinema quando enquadrados por um esforço de análise e acção sobre o valor político do espaço público.
Emre Koyuncuo lu ğ (Turquia) com formação original em Literatura e Língua Inglesa, especializou-se em Teoria 
do Teatro. Fundadora do primeiro grupo artístico de carácter interdisciplinar na Turquia (Yesil Üzümler). Desde 
cedo interessada em movimento e teatro físico acumula, ao longo do seu percurso, os papéis de intérprete, 
coreógrafa,  dramaturga  e  encenadora,  dando  sempre  primazia  ao  carácter  prático  destes  ofícios.  O  seu 
trabalho implica frequentemente colaborações com intérpretes profissionais e não profissionais,  abordando 
temas políticos e sociais.

O primeiro trabalho que realizaram em conjunto, Sinopkomünikasyon, utilizou o filme La Commune – Paris 1871, 
de Peter Watkins como base para a construção de uma coreografia narrativa, combinando movimento, gesto e 
texto.  O  projecto  de  Sinop  foi  concebido  especificamente  para  o  espaço  de  uma  prisão  recentemente 
abandonada, e pretendia envolver o público num discurso sobre temas políticos pertinentes na realidade da 
Turquia contemporânea. Mais especificamente, os autores abordaram o problema da prisão por delito político e 
as suas consequências. 
Continuando  a  utilizar  o  filme  de  Peter  Watkins  como  ferramenta  de  trabalho,  Tobias  Hering  e  Emre 
Koyuncuo lu,  apresentam  agora  Porto_Comunidade.  Ainda  que  recusando  a  ideia  de  sequela,  os  autoresğ  
assumem uma lógica de continuidade nos termos de desenvolvimento de um processo experimental baseado 
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numa oficina que, partindo de uma selecção inicial  de participantes, se quer continuamente aberta a novos 
actores e interlocutores. Com um grupo central formado por artistas visuais e performativos com trabalho 
prévio de produção e pesquisa sobre as questões do corpo e sua relação com os meios social e arquitectónico, 
esta  oficina  pretende criar,  através  de um processo colectivo,  uma performance teatral  pensada para um 
Espaço Público na cidade do Porto. 
Com o desejo de criar uma ponte entre o contexto histórico e político que permitiu e fomentou a tentativa 
utópica de criação de uma comunidade igualitária durante a Comuna de Paris, e temas mais contemporâneos 
em torno do conceito de comunidade, focando particularmente a ideia de utilização colectiva do Espaço Urbano 
a partir de narrativas individuais dos habitantes do Porto.
O processo é entendido como uma pesquisa colectiva que põe em destaque a experiência e a expressão física 
do corpo no espaço, ligando-as às estruturas intelectuais da memória, interpretação e conhecimento, e suas 
representações (performativas) através do corpo.
A  escolha  da  Praça  da  Batalha  como  cenário  para  esta  performance  prende-se  tanto  com  a  riqueza  e 
heterogeneidade do lugar como pelo potencial de palco que ofereceu desde o primeiro contacto à dupla de 
criadores. Uma plataforma de ligação entre a cidade e a sua periferia,  entre a realidade urbana do Porto e 
ruralidade  do  interior  do  país,  a  Batalha  foi  também  palco  de  inúmeros  acontecimentos  históricos  que 
colaboraram na construção narrativa da identidade da cidade.
Com este projecto, e a escolha de o realizar num espaço público pretende-se o desenvolvimento tanto de uma 
acção como de uma reflexão sobre o fenómeno visível de desintegração da Esfera Pública nem tempo em que 
dois dos seus pilares mais determinantes (o Espaço Público e os meios de comunicação de massas) estarem a 
sofrer, neste momento, um desesperado processo de colonização por parte de um capitalismo militante que 
coage  todas  as  expressões  da  vida  à  comodificação.  À  luz  desta  colonização,  esta  coreografia  pretende 
reclamar  o  Espaço  Público  como  um  campo  de  criação  social,  renegociando  a  validade  de  utopias 
aparentemente perdidas.
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REDline'08
7. Apoios

Ministério da Cultura / Direcção Geral das Artes
Câmara Municipal do Porto

Programa Juventude em Acção
Fundação Escultor José Rodrigues

Instituto Politécnico do Porto | ESMAE
Metro do Porto

FNAC
Vida Económica

100 Ferrugem
Timezone

6. Parcerias
Galerjia MenoPARKAS, Lituânia

TPK - Arts Plástiques, Espanha
Galeria Notoro, Polónia 

Galerie 4 Barbier, França
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