IV Spa Criativo: Estrátegias Oblíquas

O IV Spa Criativo será ministrado por
Cristina Filipe.

Cristina Filipe é uma artista joalheira;
professora de projeto e diretora do
departamento de joalheria da escola Ar.Co
em Lisboa – Portugal; fundadora e
presidente da associação de joalheria
contemporânea de Portugal – PIN e foi uma
das curadoras do projeto Jóias Reais que
gerou uma exposição no Rio de
Janeiro nas comemorações de 2008 em
homenagem ao aniversário de 200 anos da
corte no Brasil.

Cristina Filipe, Hero, 2009

Cristina Filipe
Nasceu em Lisboa, Portugal, 22 Abril 1965.
Vive e trabalha em Lisboa.
Cristina Filipe, reconciliação,
Expõe o seu trabalho desde 1986, que combina com a
docência, conferências e o comissariado de exposições.
Estudou Joalharia e Escultura no Ar.Co - Centro de Arte e Comunicação
Visual entre 1983/1995;
na Academia Gerrit Rietveld com Onno Boekhoudt em 1987/1988;
no Royal College of Art em Jan/Abril 1992;
Mestrado no Surrey Institute of Art and Design em 2000/2001.
Docente no Departamento de Joalharia do Arco desde 1988 e
Responsável do sector desde 2003.
Docente no Curso de Joalharia do ESAD - Escola Superior de Artes e
Design entre 2001-07.
Artista convidada e intercâmbio de docência em várias escolas na
Inglaterra, Bélgica, Estónia e Brasil.
Bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian em 1987/88 e 2000/01;
de James Kirkwood em 2000 e de Eduardo Trigo de Sousa em 1990/91.
Co-fundadora da PIN - Associação Portuguesa de Joalharia Contemporânea
e Presidente desde a sua fundação em 2004.
Participou em múltiplas exposições, simpósios e workshops nacionais e
internacionais,
Jungent Gestalt Prize (1989) ; I Prémio no Concurso Jovens Criadores
(1990) entre outros.
Representada em colecções públicas e privadas.
Actualmente:
Doutoranda do Programa da Escola das Artes da Universidade Católica
Portuguesa, no Porto Projecto sobre a “Criação da Joalharia de Autor
em Portugal desde os Anos 60 até aos nossos dias” Bolseira da Fundação
para Ciência e Tecnologia.

2008

Estratégias Oblíquas :
Não fazer nada durante o máximo tempo possível
Brian Eno (músico compositor) e Peter Schmidt (poeta e escritor) criaram nos
anos 70 um objecto funcional denominado Obliques Strategies. Uma espécie de
poesia concreta, fragmentada, formatada em baralho de cartas, onde cada individuo pode tirar uma carta e seguir o impulso que lhe sugere a frase citada na
carta que retirou.
“Não fazer nada durante o máximo tempo possível” é uma das estratégias oblíquas
que saí no jogo e, implica a reflexão sobre a necessidade e responsabilidade de
materializarmos ideias.
Dificilmente conseguimos parar de pensar. E, quanto tempo conseguiremos ficar
sem fazer nada? A imposição de não fazermos nada, irá causar-nos, com certeza,
um estado de alerta do acto criativo? Ou não?
Ao longo dos dias do workshop cada participante irá ter acesso aleatoriamente
a algumas das Estratégias Oblíquas e será convidado a traduzir no espaço, no
tempo e no seu corpo aquilo que melhor a traduz.
Este Spa Criativo convida e tem como objectivo proporcionar a cada participante
reflexão sobre o acto criativo enquanto deambula numa paisagem existente propícia ao descanso do corpo e do espírito

Oblique strategies, Brian eno e Peter Schmidt, 1975

Workshop: Estrátegias Oblíquas com Cristina Filipe
Data: 16, 17, 18 e 19 de Setembro
Local: Sítio Quinta Das Palmeiras, Monteiro Lobato

Cronograma:
16 Setembro:
		
		
		
		
		

12h
13h30
15h
16H30
19h30
20h

-

chegada
almoço
apresentação das artistas, dos alunos e do projeto
início das atividades
encerramento
jantar

17 Setembro:
		
		
		
		
		

7h30-9h30
10h
13h
14h30
18h
20h

-

café da manhã
início das atividades
almoço
retomada das atividades
encerramento e apresentação
jantar

18 Setembro:
		
		
		
		
		

7h30-9h30
10h
13h
14h30
19h30
20h

-

café da manhã
início das atividades
almoço
retomada das atividades
encerramento
jantar

19 Setembro: 7h30-9h30 - café da manhã
		
10h
- apresentação
		
12h
- almoço e despedida
		

Workshop Ela Bauer, 2009

Como garantir a sua participação:
A sua participação estará garantida mediante o depósito da primeira parcela

Formas de pagamento:
R$ 1.200,00 (R$400 à vista na inscrição + 2 cheques de R$400 a serem entregues
no primeiro dia do workshop)
ou
R$ 1.000,00 (à vista na inscrição)
O valor acima inclui estadia, alimentação, materiais básicos para a realização
das atividades
Os depósitos deverão ser feitos na conta citada abaixo:
Banco Bradesco
Agência: 1431-1
Conta Poupança: 1003093-5
Nome: Renata Nogueira Porto Seibel

