Oficinas MAR-MAR RAM-RAM
Local Garagem Sul
Sinopse
Se vem aí o verão, o que queremos é andar à deriva, deixar o corpo flutuar e a mente vaguear
pelas ondas. Queremos sonhar deitados na areia quente até conseguir ver o outro lado do
horizonte. Planeamos viajar para sair do nosso lugar, para explorar o desconhecido e
arquitectamos novos limites. O calor traz-nos o ram-ram e a vontade de mergulhar no mar.
O anacrónico MAR-MAR RAM-RAM invoca para esta semana de oficinas os saberes de todos
para a construção de um mar colectivo. Vamos mapear memórias, confrontar os factos com as
imaginações, vamos saber mais sobre os limites do mar e o nosso corpo será água.

PROGRAMA
Dia 1
09h30 - 10h30 Recepção e apresentação geral
10h30 - 11h30 MAPEAR MEMÓRIAS
Esta actividade será parte da rotina diária ao longo de toda a semana. Vamos conhecer-nos
melhor através de ideias que cada um tem sobre o mar e criar uma cartografia que ocupará mais
que a dimensão da parede.

11h30 - 13h00 FACTOS GERAIS X IMAGINAÇÕES PESSOAIS
Esta actividade partirá da leitura de algumas notícias que relatam temas globais como travessias,
limites, exploração, recursos, dinâmicas…com o objectivo de abordar as emoções que cada uma
invoca em nós e traduzi-las em desenhos, escritos ou outras formas de expressão. Vamos, assim,
construir um “glossário” sobre estas problemáticas.

13h00 - 14h30 MERENDA E SESTA DE VERÃO
14H30 - 17h30 saída de campo - HOJE VOU COMO REPÓRTER
Esta actividade será parte da rotina diária ao longo de toda a semana. Iniciamos com a
construção do kit que cada um precisará para explorar o território de acordo com o ofício do dia.
Os percursos serão conduzidos por uma série de tarefas que permitirão os “jovens profissionais”
desenvolver técnicas de levantamento e recolha de informação sobre tudo o que circunda o CCB.

Dia 2
09h30 - 10h00 Recepção
10h00 - 10h30 MAPEAR MEMÓRIAS · continuação
10h30 - 11h30 O MAR É A NOSSA TERRA
Visita à exposição patente na Garagem Sul

11H30 - 13h00 saída de campo - HOJE VOU COMO ARQUITECTO
13h00 - 14h30 MERENDA E SESTA DE VERÃO
14H30 - 17H30 OS LIMITES DO MAR
Trabalhamos em grupo uma maquete para a criação de cidades imaginadas. Estas cidades serão
inundadas porque o mar ocupa mais do que o previsto. Como reagimos para nos adaptarmos a
uma nova realidade?

Dia 3
09h30 - 10h00 Recepção
10h00 - 10h30 MAPEAR MEMÓRIAS · continuação
10h30 - 13h00 saída de campo - HOJE VOU COMO PESCADOR
Esta actividade será parte da rotina diária ao longo de toda a semana. Iniciamos com a
construção do kit que cada um precisará para explorar o território de acordo com o ofício do dia.
Os percursos serão conduzidos por uma série de tarefas que permitirão os “jovens profissionais”
desenvolver técnicas de levantamento e recolha de informação sobre tudo o que circunda o CCB.

13h00 - 14h30 MERENDA E SESTA DE VERÃO
14H30 - 17h30 O MAR COMO CORPO E O CORPO COMO MAR
No campo mais abstracto da performance, neste momento serão abordados os seguintes
conceitos:
· os vários constituintes do mar - a microescala da água e os seus seres imaginados (em 3D)
· ciclos das luas - forças contrárias e corpos que navegam na mesma direção
· continuidades e dinamismos - sons e movimentos

Dia 4
09h30 - 10h00 Recepção
10h00 - 10h30 MAPEAR MEMÓRIAS · continuação
10h30 - 13h00 A SIMBIOSE TERRA-MAR // nós e o outro
Mar e rio são só um.
Os mapas hídricos - vamos viajar nestes mapas e trocar culturas.
Neste dia vamos falar sobre continuidade e limites para criar o nosso próprio mapa do mundo.

13h00 - 14h30 MERENDA E SESTA DE VERÃO
14H30 - 17h30 saída de campo - HOJE VOU COMO VIAJANTE
Dia 5
09h30 - 10h00 Recepção
10h00 - 11h00 A NOSSA EXPOSIÇÃO - O NOSSO CARTAZ
Inspirados pela visita, vamos regressar ao glossário de parede para desenhar o esboço do cartaz
da nossa exposição colectiva a ser revelada no final da semana.

11h00 - 13h00 MONTAGEM DA EXPOSIÇÃO
Como se desenha uma exposição.
Finalização e organização de todos os materiais desenvolvidos ao longo da semana para mostra
final.

13h00 - 14h30 MERENDA E SESTA DE VERÃO
14H30 - 17h30 VERNISSAGE E FINISSAGE DA NOSSA EXPOSIÇÃO

