
Mugatxoan em Serralves de 25 a 29 de Junho

Projecto de residência artística
MUGATXOAN 2009

Laboral, Gijón: de 17 a 21 JUN
Serralves, Porto: de 25 a 29 JUN
Arteleku, San Sebastían: de 1 a 20 SET

Criado a partir de uma rede informal de colaborações que reuniu os directores
artísticos Ion Munduate e Blanca Calvo e as instituições Arteleku, Fundação de
Serralves e Laboral Escena, o projecto Mugatxoan propõe um programa de residências
partilhado por artistas visuais e performativos, tendo em vista a discussão e a partilha
de experiências criativas aprofundadas pelo diálogo aberto e por uma investigação
comum.

Concebido como uma estrutura viajante, que une as cidades de San Sebastián, Porto e
Gijón, Mugatxoan celebra este ano o décimo aniversário da sua criação, em 1999, e a
construção de um modelo de compromisso de dimensão internacional, apostando na
singularidade das topografias das instituições envolvidas, na mobilidade dos artistas e
na circulação das suas práticas artísticas.



Mugatxoan é um projecto criado pela Associação Cultural Entrecuerpos - Mugatxoan
no activo desde 1998. Mugatxoan, em Euskara, quer dizer “ En la Fronteirita” (nos
interstícios). O seu sentido confirma a vontade de situar o projecto num território
conceptual que não se quer construir num espaço fechado, que permita acolher as
transformações das atitudes criativas, inventar outros recursos e propor relatos
inesperados.

Mugatxoan constrói-se a partir da ideia de espaço intermédio como lugar de circulação
de códigos, redefinido pelos contínuos movimentos e deslocamentos a que está
sujeito. Apresenta-se como um projecto em trânsito – o acto de ir de um espaço para
outro – e o lugar e o tempo em que isso se sucede; é por isso que alcança o seu pleno
significado quando recorre às três cidades nas quais se apresenta.

Desde o inicio, Arteleku (Donastia - San Sebastian) tem apoiado este projecto como
produtor e sede do desenvolvimento do Mugatxoan. A necessidade de criar relações
que permitam desenvolver projectos culturais reivindicativos de lugares singulares de
experimentação, motivou a colaboração com Serralves (Porto) em 2001. Em 2008
associou-se um quarto co-produtor, a Laboral Escena (Gijón).

A parte fundamental do desenvolvimento de Mugatxoan com as suas necessidades,
está directamente relacionada com os jovens artistas, participantes das oficinas, que
com as suas necessidades têm guiado a transformação estrutural do projecto. Esta
realidade motivou em 2001 uma situação de reflexão e mudança estrutural e as
primeiras co-produções; uma pausa transformadora.

Em 2007 foram convocados os artistas que já haviam produzido trabalho para reflectir
sobre o que foi o projecto e o que poderá ser no futuro e foram analisados
detalhadamente os seus fundamentos – os que o definem, os que são necessários e
ainda os que deveriam ser abandonados.

Destas reuniões resultou um grupo de trabalho que acompanhou a edição de 2008,
denominado Miaketak (Exploradoras). Com elas foi trabalhada a actualidade, o blog, a
nova Web, e foram realizadas entrevistas aos criadores que dirigiram as oficinas desde
1998; tudo material relacionado com a procura e a partilha de conteúdos.

Mugatxoan 2009 apresenta um programa de várias semanas em cada cidade em que
se celebra, com vários exemplos das artes contemporâneas (performance, artes
visuais, dança, teatro), deixando lugar para a investigação, a reflexão e a produção de
novas peças.

Na Laboral apresentar-se-ão, pela primeira vez com uma temporalidade comum, doze
das peças dos artistas que foram produzidos nas edições de Mugatxoan entre 2001 e
2008. Estes jovens artistas foram seleccionados através dos diferentes convites
internacionais realizados nas últimas edições, participando nas oficinas e
desenvolvendo os seus projectos individuais. Os seus projectos foram sendo
acompanhados e foi-lhes permitido seguir em frente com o seu processo criativo e
apresentação final. As peças que serão apresentadas em diferentes localizações da
Laboral chamam a atenção pela heterogeneidade conceptual, pela diversidade de



opções na escolha dos meios, assim como pela pluralidade das propostas
apresentadas. A maioria das peças foi pensada com a vontade de ultrapassar os limites
impostos pelas disciplinas clássicas. O programa propõe um percurso por estes
trabalhos, com a finalidade de revisitar a nossa memória mais próxima, para situar o
presente e pensar no futuro.

Em Serralves, mantendo a ideia de revisitar a memória, faz-se uma pausa e neste
sentido, aprofunda-se a ideia de tempo suspenso com a apresentação de cinco peças.
Quatro das peças apresentadas têm em comum o uso do vídeo como ferramenta de
articulação temporal e espacial, que questiona a leitura linear do evento. Na peça da
Cia l’Alakran trabalha-se a noção de Kaïros, que significa estar em sintonia com a
totalidade; designa a qualidade do tempo, isto é, reconhecer o momento propício para
actuar.

Os programas de La Laboral e da Fundação de Serralves completam-se ainda com a
programação de conferências e encontros com o objectivo de contextualizar o
trabalho dos artistas e a produção de conteúdos.

Na Arteleku, em Setembro, acontecerá a oficina de Marten Spangberg e Tor Lindstrad
(Internacional Festival), um projecto que oscila entre a performance e a arquitectura, e
que coloca em circulação as novas formas de colaboração que podem crescer no
sector cultural. O seu projecto “The Theatre” tem como objectivo comentar as práticas
culturais contemporâneas e a economia através de uma vontade activa de construir,
trabalhando uma alternativa actual.

O programa propõe ainda a realização de um documentário sobre o Mugatxoan,
iniciado em 2008, com imagens que recolhem outras percepções de momentos
fugazes do projecto. À semelhança do documentário, Mugatxoan percorre, em 2009,
10 anos do projecto, regressando a lugares já visitados para transitar de novo com o
objectivo de avançar.


