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Three Tales, Steve Reich 

Ver excerto de vídeo/música em  
http://profpedroemestremoz.wordpress.com/materiais-de-estudo/hca/videos/ 

A obra Tree Tales de Steve Reich representa um modelo comunicacional 
de fácil apreensão pelo ouvinte médio, ao adoptar: 
. Uma linguagem musical próxima da música Pop/Rock, com a 
acessibilidade característica das obras dos minimalistas, de que 
Steve Reich é um dos principais representantes. 
. A junção da componente vídeo à musical, num registo 
multimédia apelativo, entre a linguagem do video-clip e do 
documentário. 
. A utilização de temáticas de conteúdo apreensível, didáctico e de 
carácter social e politicamente relevante para a caracterização da 
história do século XX. 
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The Barn 
Paula Rego, 1994.  
Colecção Joe Berardo. 

Ver informações do Manual 



The Barn 
Paula Rego, 1994.  Hoje, pintar é intervir. Essa é a razão da escolha deste trabalho de 

Paula Rego de 1994. Pinta-se uma estrutura de medos, que vão dos 
receios ancestrais dos “morcegos”/vampiros aos floridos trabalhos 
do dia-a-dia do estábulo, ou à imagem da própria mulher que, mais 
que tratadora de animais, se apresenta eroticamente prostrada sobre 
palhas recobertas de pano negro. Outras, ou a mesma? fustigam 
com vergastas não a passiva e ubérrima vaca, mas a sua própria 
imagem enquanto mulheres do marginal assumido. 
Pintura no feminino e sobre o feminino adensado de fantasmas de 
masculinidade e de raízes sentidas nas formas fortes e nas cores 
soturnas, ainda que marcadas pelo girassol amarelo ou animadas 
pelo elemento animal. Animal, vaca, que se coloca no centro do 
olhar entre estruturas de cenografia de um estábulo, procurando 
uma aproximação ao real pelo irracional. As formas femininas, em 
plano frontal, expressam força física, impondo-se a um mundo que 
ainda as lê delicadas e impotentes. 
O texto pintado por Paula Rego é um documento dos contrastes 
entre as formas e ideias preponderantes e marginais em torno do 
sexo feminino. 



A revisitação contemporânea do D. Quixote (versão ópera) ilustra 
de forma exemplar as propostas performativas dos La Fura dels 
Baus. 
Grupo eclético que reúne profissionais da diversas áreas artísticas e 
que propõe uma dimensão performativa particular, baseada na 
procura de novas formas de expressão e de relação com o público, 
a saber: 
. Utilização de espaços anti-convencionais; 
. Utilização de uma série de recursos cénicos que podem incluir a 
música, o circo, a pirotecnia, o movimento, o uso de materiais 
naturais e industriais e a utilização das novas tecnologias; 
. Utilização de uma linguagem visual própria através do vídeo e de 
outros recursos à imagem e à incorporação de actores que na sua 
versatilidade dominam quer a expressão dramática quer o 
movimento; 
. Exploração de situações limite na busca de novas linguagens e 
linhas de expressão artística. 

Ver excerto da ópera em 
http://profpedroemestremoz.wordpress.com/materiais-de-estudo/hca/videos/ 

La Fura dels Baus. 
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Estádio Municipal de Braga,  

Souto Moura. 

Nesta peça de Eduardo Souto Moura cruzam-se as noções de 
equipamento, com requisitos técnicos imperiosos, de público, a 
acolher e a ter de ver a partir dela, de respeito pelo corpo natural, 
obrigando a soluções de arte na utilidade arquitectónica. 
O estádio de futebol de Braga, motivado por um torneio 
internacional de futebol, criado para acolher encontros desportivos 
com um público muito específico e obrigando a regras claras de 
concepção e centralidade (é o relvado que está no centro), levou a 
um dimensionamento correcto e equilibrado do corpo das bancadas 
laterais, abrindo sobre as pedras que a natureza depositou no local. 
O arquitecto deixou no jogo entre o peso do construído e do 
existente a possibilidade de um “respirar espaço” em que cada um 
pode intervir com a fineza e o cuidado criado na concepção das 
linhas executadas. 
Trabalho de técnica com vista a uma utilização pré-definida e 
permitindo o nascer de arte, de traço, de diferença, é um exemplo 
contemporâneo da procura de controlo dos volumes urbanos pelo 
homem que os usufrui. 





 


