
VENTO SUL é uma parceria entre o THE CEra PrOjECT 
e o ESPaçO ESPELHO d’ágUa, conta com a 
direção artística da curadora Inês Valle. 

VENTO SUL inclui exposições, filmes, residências artísticas, 
performances, e concertos. O programa centra-se na prática 
artística que se situa fora de narrativas eurocêntricas e 
ocidentais, e incentiva a interação e o diálogo entre artistas 
internacionais e audiências em Portugal.

NO DIA DO MAR, DIA 26 SeteMbRO tRAZeMOS A eXPOSICAO SOPA De PLÁStICO

Parte da programação “Vento Sul” apresenta a exposição “SOPA DE PLÁSTICO” com uma instalação da artista e 

ativista ambiental Eduarda Costa Ferraz feita com materias plásticos recolhidos da nossa costa maritima portuguesa 

e uma instalação sonora de Irene Orta Cintado com sons que nos remetem para nossos os oceanos. Curadoria de 

Inês Valle, e acontece em frente ao rio Tejo no Espaço Espelho d’água em Belém. Inaugura dia 26 Setembro apartir 
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SObRe A eXPOSIçãO

No dia Mundial do Mar, abre a exposição SOPA DE 

PLÁSTICO com obras da artista e activista ambiental 

Eduarda Costa Ferraz – onde através de obras 

instalativas, sonoras e performativas são abordas 

questões cruciais sobre a poluição extrema dos nossos 

oceanos. Onde a artista convida a artista sonora Irene 

Orta Cintado para colaborar, Rafael Alvarez a criar uma 

live performance e, vários convidados de diversas áreas 

são desafiados para uma conversa entre arte, polímeros 

e oceanos. Com curadoria de Inês Valle, e apresentada 

no Espaço Espelho D’Água entre o dia 26 Setembro e 10 

Outubro de 2020.

As a way of create a deeper awareness about how 

our world is drowning in plastic pollution, and on the 

day of celebration of the Seas, we open the exhibition 

“PLASTIC SOUP” by the artist and environmental 

activist Eduarda Costa Ferraz, where through several 

collaborations a immersive site-specific experience is 

created through installations, sound and performance. 

We have invited Irene Orta Cintado to develop a sound 

installation and commissioned Rafael Alvarez to create 

a live performance with the dance group BodyBuilders, 

as well as, a a series of conversations where it will 

discuss subjects that connect art, plastic and the 

oceans. A project with curatorship by Inês Valle, e 

presented as part of VENTO SUL program at Espaço 

Espelho D’Água between 26th of September and 10th 

October of 2020.
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/ exposição 

26.09 – 10.10.20

/ CoNVeRsA soBRe o plÁsTiCoNos oCeANos

10.10 – 16.30H
eduARdA CosTA FeRRAZ
Miguel lACeRdA (CAsCAiseA) 
BRuNo CoCHAT (plAsTiC FRee poRTugAl)

/ ARTISTAS

EduaRda COSta FERRaz

IrENE OrTa CINTadO 

/ CURADORIA

iNes VAlle

/ PERFORMANCE

10.10 – 18H
Body BuildeRs & RAFAel AlVAReZ

/ loCAl

espAço espelHo d’ÁguA, 
AV. BRAsíliA, 1400-038, lisBoA, 
poRTugAl



NOtaS BIOGRÁFICaS

EdudaRda COSta FERRaz (aRtISta) | Nasci em 

Angola, que trago colada à flor da pele pois tudo 

é intenso, feito até ao limite. Gosto de questionar, 

de confrontar. Não me contento com o aceitar, há 

que abanar, provocar para que tudo se mova. O 

que me move e comove, as injustiças, o medo e a 

ignorância. Causas que abraço, pessoas sem abrigo, 

idosos em situação vulnerável, bem estar animal e 

ambiente. Como artista multifacetada, desdobro-me 

da pintura para a instalação, dança/performance 

e artes marciais. Leccionou artes plásticas no 

ensino público, coloquei as artes performativas 

na boca de cena. Deixei a pintura no balcão onde 

me sento de forma contemplativa. Adicionei as 

ciências do desporto, a conexão com a arte, o 

corpo, o movimento, o sentimento, a expressão... 

somei as artes marciais. Exposições individuais 

e colectivas:  2015 “H2O License to Kill” Largo do 

Chafariz de Dentro-Lisboa, Alfama (instalação) 

2011 Prémio Utopia CM Amadora; 2010 Palácio D. 

Manuel Évora; 2010 Expo Xangai Macau; 2010 Palácio 

das Artes / Fábrica de Talentos “yes we can live” 

Agosto/Setembro Cubo de vidro, marina de Cascais 

(instalação) . “Yes we can live”, Março WOA Cascais; 

2003 Galeria Santiago Palmela 2003 Galeria Magia 

Imagem Lisboa; 2000 Bienal de Alenquer Alenquer;; 

1999 Bienal do Alentejo Évora; 1999 Internacional 

de Vila Real de S.Antonio Vila Real de S. António 

1999 Agriculturas CGD-edif. Culturgeste; 1998 Expo 

98 Lisboa (Pavilhão de Angola). Obras em Museus: 

Museu da Água; Museu de Vila Nova de Cerveira; 

Museu do Fado. 

IrENE OrTa CINTadO | É uma compositora e artista 

sonora de Huelva (Espanha). Estudou composição 

musical no Conservatório superior de Córdoba 

em Espanha, continuando os seus estudos com 

um mestrado em composição Eletroacústica 

na Escola Superior Katarina Gurska em Madrid. 

Profissionalmente tem trabalhado em projetos de 

áudio e composição musical para filmes e televisão 

no estudo Billyboom Sounddesign em Portugal e 

agora vive em Munique onde trabalha de forma 

independente na área da composição musical e o 

áudio.

MIgUEL LaCErda  | É um autodidacta, muito 

jovem iniciou a sua carreira profissional no Aquário 

Vasco da Gama. Um dos Fundador do Museu do 

Mar de Cascais e Museu da Baleia da Madeira, 

colaborou com inúmeras instituições científicas 

em expedições e estudos da fauna marinha (com 

trabalhos publicados). Velejador oceânico, um dos 

primeiros profissionais em Portugal com uma volta 

ao mundo e 19 travessias do Atlântico, é ainda 

mergulhador e tornou-se no primeiro (e único) 

português a submergir nos mares da Antárctida. 

Com cinco livros editados, todos relacionados com 

o mar, Miguel Lacerda recebeu em 2009 a medalha 

de mérito da defesa da natureza e do meio ambiente, 

e foi homenageado em 2013 no dia mundial dos 

Oceanos pelo Município de Cascais. Sentido de 

partilha, solidariedade e voluntariado fizeram-no criar 

o projecto “Dive for all” que promoveu a experiência 

de mergulho inclusivo. Miguel Lacerda é também 

um activista ambiental e pioneiro nas acções de 

limpeza dos oceanos em Portugal, uma “epopeia que 

iniciou em 1981”. Hoje é o presidente da associação 

ambiental CASCAISEA.

BrUNO CO CHaT | Bailarino e coreógrafo 

independente. Professor de Expressão Dramática 

na Escola de Música do Conservatório Nacional. 

Responsável pela Programação Pedagógica do Teatro 

Maria Matos (Lisboa). Defensor de causas várias: 

Direitos Humanos, Direitos dos Animais, Ecologia, 

Sustentabilidade, Liberdades Fundamentais e 

Empatia. Fundador do grupo “Plastic Free Portugal”.

RaFaEl alvaREz | Coreógrafo e intérprete, 

cenógrafo e figurinista, investigador e professor. O 

seu trabalho coreográfico tem sido apresentado 

desde 1997 na Europa, América do Sul e América 

do Norte, Médio Oriente, Ásia e África. Nos últimos 

23 anos tem investigado e desenvolvido uma 

dimensão plástica do movimento e da composição, 

revelando uma forte componente visual na 

construção do corpo-espaço e da linguagem 

coreográfica. Os seus espectáculos destacam-se pelo 

uso enigmático, simbólico, poético e minimalista do 

corpo, da dança e do espaço.  www.bodybuilders.pt

INÊS vallE (CuRadORa) | Diretora do the CERA 

PROJECT organização cultural para reflexão de 

questões do hemisfério sul, iniciada em 2016 em 

Londres e agora a acontecer com o apoio da DGartes 

em Lisboa e na Nigéria. Co-fundadora e diretora de 

VENTO SUL e de FRAT2020 (Nigeria). Ela tem vindo 

a colaborar com diversas organizações no mundo, 

incluindo Austrália, República do Congo, França, 

Nigéria, Territórios da Palestina, Portugal, Ruanda, 

África do Sul, Reino Unido e Zimbábue, entre outros. 
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/  IMAGENS DISPONIVEIS
Imagens cortesia da Artista/
the CERA PROJECT.
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