Bernardo Chatillon
Reindeer Age #0
4 e 5 de junho no TBA

Uma coapresentação CCB com o TBA
Bernardo Chatillon, criador português radicado em Berlim, estreia a sua mais recente
peça em Portugal. Reindeer Age #0 mistura episódios autobiográficos e outras ficções,
criando diversas imagens coreografadas que, apesar de pessoais, remetem para as
nossas memórias culturais coletivas. Inicialmente anunciado para acontecer no CCB,
Reindeer Age #0 acontecerá no TBA, às 19h00 dos dias 4 e 5 de junho.

Conceito e coreografia Bernardo Chatillon Performers Bernardo Chatillon, Matthieu Ehrlacher e Marc
Lohr Música Marc Lohr Desenho de luz e espaço cénico André Uerba Assistência à dramaturgia

Mariana Nobre Vieira Coordenação técnica Carlos Ramos Apoio à criação Self-Mistake A

Benetton

e o CCB apresentam

Play Cycle

um projeto artístico para crianças que visa sensibilizar
as famílias para o tema da sustentabilidade.

O CCB e a Benetton convidaram a artista e bióloga marinha Ana Pêgo e o designer Rui
Tomás para descobrir a vida do plástico e do papel, e como ser mais sustentável. Para
pensar em novas utilizações, os convidados propõem um final diferente e criativo para
cada um destes materiais: uma animação com objetos de plástico apanhados na praia
ou um candeeiro com caixas de cartão são os desafios lançados pelos dois artistas.
Nas últimas duas semanas disponibilizámos, no site da Benetton, os vídeos da oficina
artística sobre o papel, pensada por Rui Tomás. Esta semana, partilhamos o vídeo sobre
o ciclo do plástico feito por Ana Pêgo.
O plástico está em praticamente todas as coisas da nossa vida. Apesar de ser
descartável, o ciclo de vida do plástico dura vários séculos. Muito do material
descartável vai parar ao mar, polui as praias e é comido pelos animais. A artista e bióloga
Ana Pêgo mora mesmo junto à praia e passa ali grande parte do tempo. É lá que
encontra inspiração para os seus projetos de educação ambiental, onde combina a
ciência com a arte, com o objetivo de dar a conhecer a vida dos mares e sensibilizar as
pessoas para a conservação dos oceanos.
Na próxima semana, será publicado, no site da Benetton, o vídeo do atelier que explica
a atividade proposta, para que as crianças e as famílias possam recriar em casa estes
desafios. O objetivo é gerar consciência sobre a utilização e desperdício dos materiais,
promovendo um consumo mais consciente e sustentável.
Veja o vídeo aqui:

