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Durante nove dias, de 8 a 16 de julho, a cidade de Viseu volta 
a viver uma das experiências artísticas mais diferenciadoras 
feitas em território nacional. Os Jardins Efémeros estão 
de regresso e, mais uma vez, com uma programação que 
pretende chegar a diferentes públicos e que abrange oito 
categorias: artes visuais, arquitetura e design, som, cinema, 
literatura, pólis, mercados e oficinas. 

O festival de artes vai ocupar várias espaços da zona histórica, 
tendo como epicentro dos concertos o Adro da Sé, um 
regresso a um dos locais icónicos da cidade e onde está 
instalado um palco redondo, baixo, com o grande objetivo 
de aproximar o público e os artistas. 

Numa edição que marca 10 anos de 
existência, os Jardins Efémeros regressam 
com “A Incerteza”, mas com a certeza de 
que quem vem vai gostar.

For nine days, from the 8th to the 16th of July, the city of 
Viseu will once again experience one of the most vibrant 
artistic experience in the country. The “Jardins Efémeros” 
(Ephemeral Gardens) are back and, once again, with a 
program that aims to reach different audiences and covers 
eight categories: visual arts, architecture and design, sound, 
cinema, literature, polis, markets and workshops.

The festival will occupy several spaces in the historic area of 
the city, with the Adro da Sé as the epicenter of the concerts, 
a return to one of the city’s iconic places and where a round 
and low stage is installed, with the objective of getting the 
audience closer to the artists.

On the 10th aniversary, “Jardins Efémeros” 
return with “A Incerteza”, but with the 
certainty that those who come will enjoy it.

A certeza de que 
quem vem vai gostar 

da  “Incerteza”
The certainty that whoever comes 

will like the “Uncertainty”
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A música é boa e
os “pratos” são da casa 

Números 
que fazem 
esta edição 
dos Jardins 
Efémeros

Numbers 
from this 
edition 
of Jardins 
Efémeros

9
dias
days

35
espetáculos
shows

36
oficinas
workshops

Com a curadoria de Vanessa Sousa, conhecida 
no meio da música por Valody, Pratos da Casa 
é uma das propostas de sonoridade dos Jardins 
Efémeros. Com sessões diárias, o projeto 
pretende proporcionar aos visitantes uma 
experiência com diferentes estilos musicais. 
A grande maioria dos artistas convidados por 
Vanessa Sousa é da região, mas há alguns que não 
sendo pratos da casa “merecem ser divulgados”. 

“Para além de gostar de mostrar música, 
também gosto de mostrar talentos. Nem todos 
os artistas são de Viseu, mas acho que merecem 
ser mostrados. Não são pratos da casa daqui, 
mas são pratas da casa nacionais e como têm 
boa música e sonoridades que se enquadram 
na temática dos Jardins Efémeros penso que 
serão boas surpresas para quem ainda não os 
conhecer”, explica Vanessa Sousa. 
Para a fundadora do movimento de música 
eletrónica de Viseu – GRAVE, os nomes 
escolhidos vão ser “uma lufada de ar fresco” e 
quem passar pelo Largo Pintor Gata “vai ficar 
surpreendido e não vai querer sair”.

Fábio Loureiro & Manuel Pipa, pratos da casa de 
Viseu, abrem o primeiro dia (8 de julho) e vão 
tocar músicas do mundo, em vinil. A fechar o 
dia: Telma, que não é da região, mas que tem 
percorrido o país, sendo uma presença habitual 
na discoteca Lux, em Lisboa. Nas sonoridades 
uma mistura de estilos, desde funk, discos e 
hip-hop.

No dia seguinte, sábado, 9 de julho, é a vez da 
viseense Valody assumir a cabine. Muito associada 
ao techno, Valody promete trazer jungle, eletro 
e dub.
 
Tiago Ferrer,  natural do Barreiro, toca no 
domingo (10 julho). Desafiado por Valody para 
enveredar pelo mundo do “Djing”, promete 
uma sessão de músicas do mundo, tocadas 
em vinyl, rare groove anos 70 e 80. No dia 11, 
GIAO, também do Barreiro, vai mostrar várias 
sonoridades, assim como George Silver, no dia 
12.

Tryängle vai assumir a cabine a 13 de julho, com 
uma escolha muito virada para o techno. Tryängle 
é viseense e um dos nomes que tem contribuído 
para a dinamização da música eletrónica na 
região. O dia seguinte é da responsabilidade de 
Azza, natural de Lisboa, e é com músicas do 
mundo que vai presentear o público. Este dia é 

The music is good and “Pratos” 
are from the house

“dedicado” ao jazz, já que no palco principal dos 
Jardins estará uma banda com esta sonoridade. 
A 15 de julho é a vez de IndieVision, natural de 
Castro Daire, e que apresenta uma versão mais 
virada para o indie music e indie punk. Pratos 
da Casa fecha a 16 julho “com a cereja no topo 
do bolo”. Mafalda Mais toma as rédeas da cabine 
com uma mistura das várias sonoridades da 
música eletrónica.

Curated by Vanessa Sousa, known as Valody, “Pratos 
da Casa” is one of the proposals of Jardins Efémeros. 
With daily sessions, the project aims to provide visitors 
with an experience in different musical styles. The 
vast majority of artists invited by Vanessa Sousa are 
from the region, but there are some who, not being, 
also “deserve to be know”.
“Besides the music, I also like to show talents. Not 
all artists are from Viseu, but I think they deserve to 
be here. I think they will be a good surprise for those 
who haven’t seen them yet”, explains Vanessa Sousa.

For the founder of the electronic music movement in 
Viseu – GRAVE, the names will be “a breath of fresh 
air” and anyone who passes through Largo Pintor 
Gata “will be surprised and will not want to leave”.

Fábio Loureiro & Manuel Pipa (Viseu) open the 
first day (July 8) and will play music from the world. 
Closing the day: Telma, a regular presence at the Lux 
nightclub, in Lisbon, with her funk, disco and hip-hop.

The next day, Saturday, July 9, it’s time for Valody 
to take over the cabin. Very associated with techno, 
Valody promises to bring jungle, electro and dub.
Tiago Ferrer, born in Barreiro, plays on Sunday (10 
July). Challenged by Valody to enter the world of 
“Djing”, he promises a session of world music, played 
on vinyl, rare groove from the 70’s and 80’s. On the 
11th, GIAO, also from Barreiro, will be on stage, as 
well as George Silver, on the 12th.
The next day, Saturday, July 9, it’s Valody’s turn to take 
over the cabin. Very associated with techno, Valody 
promises to bring jungle, electro and dub.

Tryängle will play on July 13th. He is from Viseu and one 
of the names that has contributed to the dynamism 
of electronic music in the region. The following day 
is responsibility of Azza, from Lisbon, with his world 
music. This day is “dedicated” to jazz.

On July 15th, the cabin belongs to IndieVision, born 
in Castro Daire, with indie music and indie punk. 
“Pratos da Casa” closes on July 16 with Mafalda Mais.
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“O que podemos garantir é que 
quem vem não fica indiferente

Sandra Oliveira é a 
fundadora e diretora 
artística dos Jardins 
Efémeros, o festival 
de artes que nasceu 
em Viseu e que tem 
conquistado cada vez 
mais notoriedade 
em Portugal e no 
mundo. Com o 
tema “A Incerteza”, 
esta  10ª edição 
promete não deixar 
ninguém indiferente 
e garante mais de 
200 propostas 
distribuídas ao 
longo de nove 
dias espalhadas 
por vários espaços 
icónicos da cidade

Porquê o tema “A Incerteza”?
O tema foi escolhido, por incrível que pareça, 
em 2019 antes da pandemia, antes de todas 
estas questões que, infelizmente, estamos 
a viver. Mas, tem a ver com o nosso tipo de 
trabalho, trabalhamos por experimentação e 
com a exploração nas artes, ou seja, do que 
é que há de mais avançado e exploratório. 
Nós procuramos mais os processos do que 
os resultados e interessa-nos a investigação 
como matéria criativa, que nos possa dar pistas 
para a evolução das áreas que estamos a falar. 
Incerteza, naquela altura, foi enquanto matéria 
de criação artística, que nos possa levar mais 
longe.

E longe de imaginarem o que estava 
para acontecer…
Nós também somos um pouco premonitórios! 
Aconteceu e não podia ser mais ajustado o 
tema. O que estamos a viver é um momento 
inédito, a todos os níveis, em termos sociais, 
recursos energéticos, político e geopolítico. 
Mas, por outro lado, são tempos da inteligência 
artificial, da relação com a questão política e 
do avanço de alguma massa crítica daquilo 
que está a acontecer. A própria ciência, que 
respondeu de forma tão ágil a uma pandemia, 
salvando-nos, prova-nos que o conhecimento 
é das coisas mais valiosas para a valorização e 
proteção da vida humana na terra.

Falamos nesse desenvolvimento, os 
Jardins Efémeros também têm essa 
responsabilidade?
Qualquer projeto cultural e qualquer entidade 
cultural que use dinheiros públicos, e que está 
a prestar um serviço público, deve inscrever na 
sua missão, e até nos seus estatutos, o contributo 
para o desenvolvimento da qualidade de vida 
das comunidades para quem trabalha. Muitas 
vezes, conteúdos que possam não ser os mais 
fáceis são os necessários porque normalmente 
a população não tem acesso a isso. E é aqui que 
nós entramos, trazer um pouco do mundo 
a Viseu e que Viseu também possa ir para o 
mundo.  

E o conceito gratuito continua…
Essa é uma questão muito controversa, muitos 
dos meus colegas acham que se não for pago as 
pessoas não atribuem valor ao que estamos a 
apresentar. Mas, dadas as características deste 
projeto, em que trabalhamos com investigação, 
música e artes exploratórias, é muito difícil 
que uma população desconhecedora destas 

propostas possa, para já, pagar por coisas 
que desconhece. Enfrentar o desconhecido, 
relacionar-se com o desconhecido, é 
fundamental para a nossa pluralidade e para 
a nossa abertura em relação à diferença no 
mundo. A cultura tem essa obrigação e a arte 
muito mais. 

Esta edição tem o Som como 
“protagonista”, porquê?
O som sempre foi bastante importante em toda 
a programação dos Jardins Efémeros. O som é 
uma categoria artística que é mais valorizada 
pela população em geral e mais mediatizada, 
não quer dizer que seja aquela onde investimos 
mais dinheiro, mas é aquela que mais ecoa na 
comunidade local, nacional e internacional.
 
Este ano o epicentro dos concertos 
deixa de ser a Praça D. Duarte e 
regressa ao Largo da Sé...
Em 2018 tivemos alguns problemas em relação 
ao fluxo de pessoas na Praça D. Duarte, houve 
um ou dois episódios em que tivemos muita 
gente e que poderia ter corrido mal. Para 
acautelar situações dessas, e para espalhar a 
população por vários lugares, decidimos fazer 
os concertos no Adro da Sé. Será um palco 
redondo com um sistema de som novo e com 
uma audição imersiva. O palco é baixo para 
que não haja uma distância entre o público e 
os artistas. 

O que é que pode tornar esta edição 
diferente de todas as outras? 
Isso nunca é uma preocupação nossa, mas 
talvez a consolidação artística tanto nacional, 
como local, dos projetos que vamos apresentar. 
A comunidade artística nacional e internacional 
reconhece a qualidade do programa a todos os 
níveis. Não é normal ter projetos absolutamente 
avançados ao lado de, por exemplo, oficinas de 
bem-estar. Coisas que são altamente eruditas, 
outras absolutamente populares a acontecer 
ao mesmo tempo. Portanto, a novidade talvez 
seja a serenidade da equipa que, apesar de 
cansada, está convicta que está a entregar um 
bom serviço público.
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O que é que o evento pode prometer 
a quem o visitar?
Uma diversidade enorme de atividades, uma 
qualidade enorme, tanto na área das artes 
visuais, como no som. Grande diversidade 
de obras, vários artistas de todo o mundo. E 
o que podemos garantir é que não vão ficar 
indiferentes, uns vão gostar outros detestar, 
mas não vão ficar indiferentes. A população 
tem direto a ter acesso físico a tudo o que está 
a acontecer no mundo, porque muitas vezes 
não temos dinheiro para sair de Viseu e, assim, o 
mundo vem a Viseu. Desde canto lírico japonês, 
rock, pop, música eletrónica, temos de tudo um 
pouco. Teremos várias sensibilidades musicais, 
artes visuais e uma grande componente de 
audiovisual.

E que Jardins são estes, com 10 anos?
Já temos um grande nome internacional, onde 
os artistas nos procuram sejam nacionais ou 
não. São uns Jardins com 10 anos e a idade ou 
nos consolida ou nos mata. 

“O que podemos garantir é que 
quem vem não fica indiferente

Jardins Efémeros para os próximos anos:

Com o objetivo de garantir financiamento 
para os próximos anos, a equipa dos 

Jardins Efémeros tem estado a trabalhar 
na candidatura à Direção-Geral das Artes 
(DGArtes). O objetivo é assegurar apoios 
para os próximos quatro anos. “O nosso 

financiamento é compartido, uma parte da 
Câmara Municipal e outra da DGArtes e 

se falhar um, os Jardins morrem”, explicou 
Sandra Oliveira. 
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Why the theme “Uncertainty”?
The theme was chosen, oddly enough, in 2019 
before the pandemic, before all these issues that 
we are unfortunately experiencing. But it has to do 
with our type of work. As artists we work through 
experimentation and exploration. We look for 
processes more than results and we are interested 
in research as a creative matter, which can give us 
clues for the evolution of the areas we are talking 
about. Uncertainty, at that time, was as a matter of 
artistic creation, which can take us further.

Far from imagining what would 
come…
We were a bit premonitory! It happened and the 
theme could not be further adjusted. What we are 
experiencing is an unprecedented moment, at all 
levels, in social terms, energy resources, political 
and geopolitical. But, on the other hand, these are 
times of artificial intelligence and rising of political 
conscience. Science itself, which responded so 
quickly to a pandemic, saving us, proves to us that 
knowledge is one of the most valuable things for the 
valorization and protection of human life on earth.

This art festival also have this 
responsibility?
Any cultural project and any cultural entity that uses 
public money, and that is providing a public service, 
must inscribe this responsability in its mission. 
Cultural experiencies that may not be the easiest 

are necessary, because normally the population 
does not have access to it. And this is where we 
come in, bringing a little bit of the world to Viseu 
and that Viseu can also go to the world.

And the free concept continues… 
This is a very controversial issue, many of my 
colleagues think that if you don’t get paid, people 
don’t value what you’re presenting. But, given the 
characteristics of this project, in which we work 
with research, music and exploratory arts, it is very 
difficult for a population unaware of these proposals 
to be able, for now, to pay. Facing the unknown, 
relating to the unknown, is fundamental to our 
plurality and to our openness towards difference in 
the world. Culture has this obligation and art much 
more.

Sandra Oliveira is the 
founder and artistic director 
of Jardins Efémeros, the 
arts festival that was born 
in Viseu and has gained 
more and more notoriety 
in Portugal and in the 
world. With the theme 
“Uncertainty”, this 10th 
edition promises to leave 
no one indifferent and 
guarantees more than 200 
events distributed over nine 
days in several iconic spaces 
in the city

In this festival,
no-one can
be indifferent
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In order to secure 
funding for the 

coming years, the 
team of Jardins 

Efémeros is worgin 
in a process to 

aply to DGArtes 
(State support). The 
objective is to secure 
support for the next 

four years. “Our 
funding is shared, one 

part from the City 
Council and another 
from DGArtes and if 
one fails, the festival 

die”, explained 
Sandra Oliveira.

Music/Sound is the “protagonist” in 
this edition, why?
Sound has always been very important in Jardins 
Efémeros. Sound is an artistic category that is 
more valued by the general population and more 
mediatized, not to say that it is the one where more 
money is invested, but it is the one that most echoes 
in the local, national and international community.

This year the epicenter of concerts 
is no longer Praça D. Duarte and the 
stage returns to Largo da Sé...
In 2018 we had some problems regarding the flow 
of people in Praça D. Duarte, there were one or 
two episodes in which we had a lot of people and 
it could have gone wrong. To prevent situations like 
this, and to spread the population to several places, 
we decided to hold concerts in the Adro da Sé. It 
will be a round stage, but with a new sound system 
and the stage will be low so that there is no distance 
between the audience and the performers.

What can make this edition different 
from all the others?
This is never a concern for us, but perhaps the 
artistic consolidation, both nationally and locally, of 
the projects we are going to present. The national 
and international artistic community recognizes the 
quality of the program at all levels. We have things 
that are highly erudite, others that are absolutely 
popular and happening at the same time. 
Diferente… perhaps the serenity of the team… 

despite being tired, is convinced that it is delivering 
a good public service.

What can the event promise to those 
who visit “Jardins Efémeros”?
A huge diversity of activities, a huge quality, both in 
the area of   visual arts has in sound. Great diversity 
of works, several artists from all over the world. 
And what we can guarantee is that they won’t be 
indifferent, some will like it, others will hate it, but 
they won’t be indifferent. The population has the 
right to have physical access to everything that 
is happening in the world, because we often do 
not have the money to leave Viseu and, thus, the 
world comes to Viseu. From lyrical Japanese singing, 
rock, pop, electronic music, we have a little bit of 
everything. We will have various musical sensibilities, 
visual arts and a large audiovisual component.

Ten years after, what kind of festival 
are we talking about?
We already have a big international recognition, 
where artists come to us whether portuguese or 
not. Ten years… the age either consolidates or kills 
us.
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Mercado biológico 
e muito mais
Organic market 
and much more
O Largo Pintor Gata, a Rua Dr. Luíz Ferreira 
(Rua do Comércio) e a Rua da Paz são palco 
dos já habituais mercados. O Mercado Biológico, 
aberto aos produtores da região, acontece todos 
os dias, de 8 a 16 de julho, no Largo Pintor Gata. 
Na Rua do Comércio está instalado o Mercado 
de Sons e Letras, que acontece durante os nove 
dias de Jardins Efémeros. Aqui, encontra um 
espaço dedicado a publicações e múltiplos, com 
edições de autor, livros, discos e peças de arte. 
Na Rua da Paz, no dia 9, das 10h00 às 19h00, 
acontece o Mercado Indo Eu, promovido pela 
Junta de Freguesia, um espaço de compra e 
venda de vários artigos.  

Mais de 90 
candidaturas na
chamada de artistas

A esta edição dos Jardins Efémeros chegaram 
92 candidaturas de artistas para a área sonora e 
artistas visuais. Na área do som, foram submetidas 
67 candidaturas, tendo sido selecionados quatro 
artistas: Rachika Nayar (US/FR), Wipeout Beat 
(PT), Nuno Morão (PT) e Yamila (ES/BE). Os 
artistas sobem ao palco do Adro da Sé de Viseu. 
Na chamada de artistas visuais chegaram 25 
candidaturas, das quais 20 por cento do distrito de 
Viseu, 16 por cento internacionais e 64 por cento 
do resto do país. Os quatro artistas selecionados 
foram: Adriana João (Viscous Electricity), Patrícia 
Geraldes (Coser é Curar), Alecrandre Delmar 
(A Fala das Cabras e dos Pastores) e Teresa 
Arêde (Bird’s Eye & Neorama).

Largo Pintor Gata, Rua Dr. Luíz Ferreira (Rua do 
Comércio) and Rua da Paz will host the usual markets. 
The Biological Market takes place every day, from the 
8th to the 16th of July, at Largo Pintor Gata.
The Mercado de Sons e Letras is located on Rua do 
Comércio, which takes place during the nine days 
of Jardins Efémeros. Here, you will find a space 
dedicated to publications, author editions, books, 
records and art pieces.
On Rua da Paz, on the 9th, from 10 am to 7 pm, the 
Indo Eu Market takes place, a space for the purchase 
and sale of various items.

Open call with more 
than 90 applications

This edition of Jardins Efémeros received 92 
applications from artists in the sound and visual fields. 
In the area of   sound, 67 applications were submitted, 
and four artists were selected: Rachika Nayar (US/
FR), Wipeout Beat (PT), Nuno Morão (PT) and 
Yamila (ES/BE). They will perform on the stage at 
the Adro da Sé de Viseu.
In the call for visual artists, 25 applications were 
submited, of which 20 percent from the district of 
Viseu, 16 percent international and 64 percent from 
the rest of the country. The four selected artists were: 
Adriana João (Viscous Electricity), Patrícia Geraldes 
(Coser é Curar), Alecrandre Delmar (A Fala das 
Cabras e dos Pastores) and Teresa Arêde (Bird’s Eye 
& Neorama).
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Oficinas e os 
projetos educativos

As oficinas continuam a ser presença obrigatória 
dos Jardins Efémeros. Para esta edição foram 
pensadas 36 oficinas e 217 sessões. De entre as 
mais de três dezenas destacam-se dois projetos 
educativos: um é a já habitual Casa do Sonho, 
que com a pandemia sofreu algumas alterações, 
já que a organização se apercebeu que havia 
muitas escolas que não participavam porque não 
tinham transporte. Assim, a Casa do Sonho este 
ano foi apenas para as escolas fora do perímetro 
da cidade, que não têm transportes, recebendo 
as oficinas na própria instituição de ensino. 
O outro projeto é uma novidade com a Casa 
da Imaginação dedicada ao ensino artístico, 
independentemente da idade das pessoas. Ali, 
crianças e adultos podem usufruir de oficinas 
de escrita criativa, oficinas de história de arte e 
até de uma oficina onde as pessoas vão criar a 
própria exposição. A Casa da imaginação é, para 
a organização, um projeto que acolhe pessoas 
que queiram criar através da imaginação.

Workshops and 
educational projects

The workshops continue to be a mandatory presence 
in this festival. For this edition, 36 workshops and 
217 sessions were planned. Among them, two 
educational projects stand out: Casa do Sonho (this 
year only for schools outside the city perimeter) and 
Casa da Imaginação dedicated to artistic education, 
regardless of people’s age. There, children and adults 
can enjoy creative writing workshops, art history 
workshops and even a workshop where people will 
create their own exhibition. The Imagination House is, 
for the organization, a project that welcomes people 
who want to create through imagination.
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Clara Paula tem 80 anos e é uma das nove 
utentes do Centro Social Paroquial de Rio de 
Loba, em Viseu, que participou na criação do 
projeto Mantra da Paz, projeto que integra os 
Jardins Efémeros. Desde a primeira edição 
que o festival se junta à comunidade e este 
ano não poderia ser diferente. É com Mantra 
da Paz, com curadoria de Ângela Saldanha, 
que 27 associações e instituições se juntam 
na criação de um manto. 

Utentes de lar de idosos, centros de dia, de 
projetos de mediação intercultural, mem-
bros das comunidades dos Países Africanos 
de Língua Oficial Portuguesa ou de refugiados 
ucranianos puseram mãos à obra e bordaram 
2200 quadrados em linho, onde está inscrita a 
palavra Paz. No fim, foram todos unidos para 
darem lugar a um manto com dimensões de 
cinco por seis metros.

“Estamos orgulhosos em participar neste 
projeto. Enquanto fazemos isto estamos a 
trabalhar e estamos distraídos, não podemos 

só pensar nas doenças”, conta, entre sorrisos, 
Clara Paula. A mesma opinião tem a dona Le-
tícia, de 81 anos, que lembra a importância 
de se manterem ativos e de participarem em 
projetos como este. Contam que cada qua-
drado, de linho, demorou cerca de 15 minu-
tos a bordar e que por dia faziam 40.
Ao todo, mais de 100 pessoas, “dos 10 aos 
104 anos”, trabalharam na criação deste pro-
jeto. Vanda Rodrigues é a coordenadora e ex-
plica que a integração de todas as instituições 
neste tipo de iniciativas é uma forma de “se 
sentirem valorizados, num projeto feito por 
pessoas num festival para as pessoas”. 

Quanto ao tema, Vanda Rodrigues diz que, 
infelizmente, “foi preciso haver uma guerra 
para se perceber a importância que a palavra 
paz tem na nossa vida”. “É muito bom serem 
eles, utentes de todas as instituições a chama-
rem a atenção da sociedade, do poder polí-
tico, para a importância que é mantermos e 
fazermos a manutenção da paz”, sublinhou.

Os 2200 quadrados 
bordados pela Paz
A Patchwork for Peace
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Clara Paula is 80 years old and is one of nine 
residents of the Social Center of Rio de Loba, in 
Viseu, who participated in the creation of the 
“Mantra da Paz” project. Since the first edition, 
the festival works with the community and this 
year could not be different. In “Mantra da Paz”, 
curated by Ângela Saldanha, 27 associations and 
institutions come together to create a patchwork.

Users of nursing homes, day centers, intercul-
tural mediation projects, members of communi-
ties from Portuguese-speaking African Countries 
or Ukrainian refugees  hand embroidery 2200 
squares  where the word Peace is inscribed. In 
the end, the squares were all joined together to 
create a 30m2 “Mantra”.

“We are proud to participate in this project. Whi-
le we are doing this, we are working and we are 
distracted, we cannot just think about the disea-
ses”, says Clara Paula, between smiles. Letícia, 
81, has the same opinion. She remembers the 
importance of staying active and participating 
in projects like this one. They say that each linen 
square took about 15 minutes to embroider and 
that they made 40 a day.

In all, more than 100 people, “from 10 to 104 
years old”, worked on the creation of this project. 
Vanda Rodrigues is the coordinator and explains 
that the integration of all institutions in this type 
of initiative is necessary for them to feel “valued”. 
“It’s a project made by people in a festival for 
people”, says.

Vanda Rodrigues says that, unfortunately, “it 
took a war to realize the importance that the 
word peace has in our lives”. “It is very good that 
they, with this project, capture the attention of 
society, of political power, to the importance of 
peace”,  she underlined.
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Para desenvolver o projeto foram estudadas 
várias situações, desde pós conflito, transfor-
mação de conflito ou conflito propriamente 
dito. O trabalho de campo foi feito em vários 
locais: no Médio Oriente; na Irlanda do Norte 
(pós-conflito) e no Brasil, na Favela da Maré, 
no Rio de Janeiro, que está, quase sempre, 
em conflito.

“O projeto de investigação tenta entender 
estas ligações, o som do dia a dia, como é 
que as pessoas alteram o seu comportamen-
to através de sons de conflito, como é que 
conseguem começar a apreender quais os 
sons que significam segurança, violência, pe-
rigo”, explicou Pedro Rebelo. Para isso, ana-
lisaram-se sons como sirenes, tiros, bombas, 
tanques ou helicópteros.

O uso da música como forma de resistência 
foi também analisado, nomeadamente o 
hip-hop. “O hip-hop é uma linguagem de 
resistência, de comunicação, de afirmação 
e identidade. Por exemplo, num campo de 
refugiados da Síria, uma das primeiras coisas 
a aparecer foi uma cabine de gravação com 

microfone. Nesta instalação há uma mistura 
de hip-hop da Síria, música da Irlanda do 
Norte e o funk carioca”, destacou. 

Todo o trabalho de campo é retratado num 
filme com 30 minutos. “Reúne materiais do 
trabalho de campo, entrevistas e outro tipo 
de atividades, e tenta transformá-los numa 
interpretação performativa”.

O filme é “uma performance cíclica sobre 
várias formas de construir e destruir paredes” 
e que tem algumas citações do trabalho de 
campo, dos vários locais, sendo que as pessoas 
que deram o seu depoimento são as que 
“normalmente não têm voz para comunicar 
a experiência delas, como comunidades de 
refugiados, por exemplo”.

Durante o filme, há uma performance 
ao vivo, “um diálogo entre o que se vê no 
filme e os sons”. No fundo, há sons que são 
introduzidos e depois há uma reação por 
parte dos performers.
O projeto já foi apresentado no Rio de Janeiro 
e chega agora a Viseu. 

Entender as ligações 
entre o som e uma 
situação de conflito 
em várias partes do 
mundo é o grande 
objetivo da instalação 
do viseense Pedro 
Rebelo. “Sondando 
Conflito: Uma 
performance em 
cinco atos” surge 
de um projeto de 
investigação com 
professores de 
várias áreas, onde se 
incluiu Pedro Rebelo, 
que é professor 
catedrático na 
Queen’s University, 
em Belfast (Irlanda 
do Norte).
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O som e o conflito
Sound & Conflit

To develop the project, several situations were 
studied, from post conflict to conflict transfor-
mation or conflict itself. The fieldwork was done 
in several locations: Middle East,  Northern Ire-
land, (post-conflict situation) and in Brazil -  Fa-
vela da Maré - in Rio de Janeiro, where conflict 
is a daily presence.

“The research project tries to understand the-
se connections, the sound of everyday life, how 
people change their behavior through sounds of 
conflict, how they manage to begin to unders-
tand which sounds mean safety, violence, dan-
ger”, explained Pedro Rebelo. Sounds such as si-
rens, gunshots, bombs, tanks or helicopters were 
analyzed.

The use of music as a form of resistance was al-
so analyzed, namely the hip-hop style. “Hip-hop 
is a language of resistance, communication, af-
firmation and identity. For example, in a Syrian 
refugee camp, one of the first things to appear 
was a recording booth with a microphone. In this 

project, we can listen to a mix between hip-hop 
from Syria, music for Northern Ireland and funk 
from Rio”, he highlighted.

All fieldwork is portrayed in a 30-minute film. “It 
gathers materials from fieldwork, interviews and 
other types of activities, and tries to transform 
them into a performative interpretation”.

The film is “a cyclical performance on various 
ways of building and destroying walls”. It’s com-
posed with some quotes gathered from the fiel-
dwork and the people who gave their testimony 
are the ones who “normally have no voice, like the 
communities of refugees, for example”.

During the film, there is a live performance, “a 
dialogue between what is seen in the film and 
heard in the sounds”. In the background, there 
are sounds that are introduced and then there 
is a reaction from the performers.
The project has already been presented in Rio de 
Janeiro and is now arriving in Viseu.

Understanding the 
connections between 
sound and a situation 
of conflict in various 
parts of the world is 
the main objective of 
the artistic installation 
by Pedro Rebelo. 
“Sondando Conflict: 
A performance in five 
acts” emerges from 
a four-year research 
project with professors 
from various areas, 
including Pedro Rebelo, 
who is a full professor 
at Queen’s University 
in Belfast (Northern 
Ireland).
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“A instalação na praça D. Duarte é um espaço 
de encontro onde as pessoas têm acesso a uma 
plataforma digital de discussão descentralizada 
com participantes que concorreram a uma 
‘open call’ que fizemos e outros que foram 
convidados”, começa por explicar Mariana 
Pestana. 

Nesta conversa, a ideia é imaginar um jardim 
futuro, que as irmãs Pestana naturais de Viseu, 
esperam que possa ser instalado na cidade, 
numa versão 2.0. “Gostaríamos muito de o 
tornar real e já falamos com a Câmara Municipal 
que mostrou esse interesse. Há essa vontade, 
mas nesta edição vamos mostrar apenas esta 
discussão”, destaca Joana Pestana.

Esta discussão terá como participantes 10 
pessoas que responderam ao “open call” de 
áreas disciplinares diferentes desde artistas, 
designers, engenheiros, biólogos e ainda sete 
pessoas a quem os mentores fizeram convite 
direto como escritores ou até um filósofo de 
plantas. Há ainda a participação de Nestor 
Pestana que criou três entidades em inteligência 
artificial.

Segundo os responsáveis pelo projeto, as 
diferentes vozes estão a discutir a criação do 
jardim em tempo real, seguindo uma narrativa, 
durante todos os dias dos Jardins Efémeros. 
“Vão tocar em diferentes aspetos que 
consideramos importantes para pensar esse 
jardim futuro, sendo que todos estes agentes 
têm perspetivas diferentes e interessantes e 
que podem encontrar o enunciado perfeito 
para esse jardim futuro. Nesta conversa, 
algumas pessoas vão falar, por exemplo, em 
nome do vento, de um drone, das plantas, em 
nome dos jardins digitais. Será um exercício de 
imaginação. 

Durante a discussão, os participantes do 
projeto vão fazendo propostas e podem votar 
nessas mesmas ideias. “No final, haverá um 
conjunto de propostas que já estarão votadas 
em diferentes momentos e uma discussão 

bastante aberta sobre diferentes aspetos. 
Por exemplo, há um momento em que estas 
entidades vão discutir jardins reais, jardins 
imaginários, que tenham vindo de livros ou 
da ficção, ou jardins que os próprios tenham 
visitado. Vai-se falar sobre que fauna e flora 
poderia ser implementada, gerida e governada. 
Para além disso, vão pensar que uso é que este 
jardim poderia ter, se de lazer, se regeneração 
do território. Serão diferentes momentos, para 
responder a diferentes aspetos”, asseguram.

A gerir todas as propostas e votações estará 
uma entidade não humana. “Criámos um bot 
que permite às entidades fazerem propostas 
e poderem votar. É também o bot que faz 
a conversa em tempo real”, explicou Kevin 
Gallagher. Além disso, há uma plataforma 
online que pode ser visitada por todos, onde 
estarão estas propostas e votações.

Já na Praça D. Duarte estará uma instalação em 
ferro com umas cortinas em que os desenhos 
foram criados com recurso à inteligência 
artificial.

Eden X é uma instalação pensada para os Jardins 
Efémeros. “O projeto nasce de conversas que 
nós andávamos a ter, com esta ideia do que 
pode ser uma democratização da natureza, 
ideias que têm a ver com a descentralização de 
poder e gestão”. No fundo, com esta instalação 
pretende-se responder a uma questão: “como 
seria um jardim onde as plantas, a inteligência 
artificial e outros agentes, que não só as 
pessoas, pudessem ter uma voz?”

EDEN X: A discussão 
sobre um jardim futuro
EDEN X: Discussion 
of a future garden

Uma conversa a 
múltiplas vozes 
numa plataforma 
digital, esta 
é a base da 
instalação de 
Mariana Pestana, 
Joana Pestana e 
Kevin Gallagher. 
O objetivo? 
Criar um jardim 
futuro na cidade 
de Viseu. 
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A conversation 
with multiple 
voices on a 
digital platform, 
this is the 
basis of the 
installation 
by Mariana 
Pestana, Joana 
Pestana and 
Kevin Gallagher. 
The aim? 
Create a future 
garden in the 
city of Viseu.

“The installation in Praça D. Duarte is a meeting 
space where people have access to a decentralized 
digital discussion platform with participants from 
an ‘open call’ that we made and others who were 
invited”, explains Mariana Pestana.

In this conversation, the idea is to imagine a future 
garden, which the Pestana sisters from Viseu hope 
can be installed in the city, in a 2.0 version. “We 
would love to make it real and we have already 
spoken to the City Council who have shown  interest. 
There is this desire, but in this edition we will only 
show this discussion”, highlights Joana Pestana.

The participants are from different disciplinary 
areas: artists, designers, engineers, biologists, 
writers and even a plant philosopher. There is also 
the participation of Nestor Pestana who created 
three entities in artificial intelligence.

According to the creatores, the different voices are 
discussing in real time how to create a garden, 
following a narrative, during every day of the 
Festival. “They will aproach different aspects 
that we consider important to think about this 
future garden. As all these agents have different 
and interesting perspective, we can find the 
perfect statement for this future garden. In this 
conversation, some people will speak, for example, 
in the name of the wind, of a drone, of plants, in 
the name of digital gardens. It will be an exercise 
in imagination. 

During the discussion, the participants make 
proposals and can vote on these same ideas. “In 

the end, there will be a set of proposals already 
voted during the discussion. For example, there is 
a time when these entities will discuss real gardens, 
imaginary gardens, which have come from books 
or fiction, or gardens that they themselves have 
visited. There will be talk about what fauna and flora 
could be implemented, managed and governed. 
In addition, they will think what use this garden 
could have, whether for leisure or for regeneration 
of the territory. There will be different moments, to 
respond to different aspects”, they assure.

Managing all proposals and votes will be a non-
human entity. “We created a bot that allows 
entities to make proposals and be able to vote. It’s 
also the bot that does the real-time conversation,” 
explained Kevin Gallagher. In addition, there is an 
online platform with the proposals that can be 
visited by everyone.

In Praça D. Duarte, there will be an iron installation 
with curtains in which the drawings were created 
using artificial intelligence.

Eden X is an installation designed for Jardins 
Efémeros. “The project was born from conversations 
that we were having, with this idea of   what a 
democratization of nature can be, ideas that 
have to do with the decentralization of power and 
management”. Basically, this installation is intended 
to answer a question: “what would a garden be 
like where plants, artificial intelligence and other 
agents, not only people, could have a voice?”
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A grande maioria da equipa 
que leva até ao público 
cada edição dos Jardins 
Efémeros é “desconhecida”. 
São dezenas de pessoas que 
trabalham dias a fio para 
garantirem que aquele será 
a melhor ano de sempre. 
Preocupam-se com os 
pormenores e asseguram 
que quem passa pelo evento 
vai com a certeza de que 
para o ano é para voltar. 

Desde direção técnica, artística, serviço 
educativo, artes visuais, comunicação e 
imprensa, fotografia, produção, vídeo, 
web, são muitas as áreas que fazem dos 
Jardins aquilo que conhece e que pode 
experiênciar ao longo de nove dias. 
Muitos estão desde a primeira hora, 
outros foram-se juntando. 

Na impossibilidade de todos darem 
a cara e as palavras, Ana Sampaio, 
Cristóvão Cunha e Ricardo Correia, 
que integram a equipa praticamente 
desde o primeiro minuto, representam 
um vasto grupo de pessoas que torna 
tudo isto possível.

Ricardo Correia
Coordenação de artes visuais 
| som
Como parte integrante da equipa, encontrei 
mais do que um trabalho, encontrei uma escola 
que me ajuda a desenvolver as competência que 
reuni ao longo do meu percurso.

Quanto a esta 10ª edição, estou muito contente 
e com uma sensação de realização. Penso que 
toda a equipa sente o mesmo, não só pela 
programação, mas por celebrar-mos esta data. 

Enquanto artista, tem sido um desafio tremendo. 
Sendo esta a 10ª edição e por estar com os 
Jardins há algum tempo, achei por bem fazer 
uma exposição minha com uma peça de gravura 
que teve o apoio do CAOS e apresentar uma 
exposição que se chama “(In) Certa Natureza”. 
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Os Jardins Efémeros são 
feitos de pessoas para 

pessoas 

Cristóvão Cunha
Direção Técnica | Desenho de 
luz
Tem sido um processo de crescimento. Os Jardins 
nascem com uma ideia que estava um pouco 
difundida por todo o globo, da importância da 
praça como encontro e discussão política. Os 
Jardins nascem também nessa vertente, união 
das pessoas. 

Lembro-me que os primeiros Jardins eram muito 
pouco formais e as coisas foram crescendo, 
foram-se profissionalizando as equipas e fomos 
todos ganhando cada vez mais experiência. 
E depois temos a programação, que aparece 
como sendo algo muito diferente.  

Há também uma abordagem diferente dos 
espetáculos, em termos de técnica, que são 
cada vez mais exigentes porque são artistas 
que estão um pouco na onda tecnológica da 
vanguarda do que vai acontecendo. Existe uma 
onda que foi construída desde o início e que 
eu acho fabulosa e estes 10 anos são também 
um pouco a consolidação de todas as edições 
até aqui. 

Ana Sampaio
Coordenação do serviço 
educativo
Para mim tem sido uma experiência 
enriquecedora, já que todos os anos são 
temáticas diferentes. Apesar de todo o stress, 
que achamos que vai diminuindo com os anos 
mas na realidade não diminuiu, acabamos por 
conquistar novas aprendizagens a cada edição. 
Acho que os Jardins são uma mais valia para 
a cidade, pela diversidade que trazem, por 
serem diferentes e por estarem sempre nesta 
constante procura de querer surpreender.

Quanto a esta edição, esperemos que, pelo 
menos, funcione como nos outros anos. Espero 
que consigamos ir ao encontro daquilo que as 
pessoas esperam de mais uma edição dos Jardins.
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The team of Jardins 
Efémeros is, for the 
most part of the 
public, “unknown”. 
There are dozens of 
people who work for 
days to ensure that it 
will be the best edition 
ever. They care about 
the details to make 
sure that the public 
return next year.

Ricardo Correia
Visual Arts Coordination | 
sound
As part of the team, I found more than a job, I found 
a school that helps me develop the skills I gathered 
along my path.

I am very happy and with a sense of accomplishment. 
I think the whole team as the same feeling, not only 
for the program, but to celebrate this date as well.

As an artist, it’s been a tremendous challenge. For 
this 10th edition and having been with Jardins for 
some time, I thought it would be good to make an 
exhibition of mine with an engraving piece that had 
the support of CAOS and to present an exhibition 
called “(In) Certa Natureza”.

Cristóvão Cunha
Technical Direction | Light 
technician
It has been a growth process. Jardins Efémeros were 
born with an idea that was somewhat widespread 
across the globe. The idea of public square as 
a place for political discussion. This Festival was 
created from the union of people.

I remember that the first Jardins were very 
informal and things grew, the teams became more 
professional and we all gained more and more 
experience. And then we have the programme, 
which is very different.
There is also a different approach to the shows, 
in terms of technique, which are increasingly 
demanding because they are artists who are a 
little on the cutting edge of technology. There is a 
wave that was built from the beginning and that I 
think is fabulous and these 10 years are also a bit 
of a consolidation of all the editions so far.

Ana Sampaio
Coordination of the 
educational service
It has been an enriching experience for me, as every 
year has different themes. Despite all the stress, 
we ended up conquering new learnings with each 
edition. I think the Festival are an asset to the city, 
for the diversity it brings, for being different and 
for always being in this constant quest to surprise.
As for this edition, let’s hope that, at least, it works 
like in other years. I hope that we can overcome 
the expectations.

From technical and artistic 
direction, educational service, 
visual arts, communication 
and press, photography, 
production, video, web, there 
are many areas presented 
in the Festival. Many of the 
people have been there since 
the first hour, others have 
joined in.

As it is impossible for everyone 
to show their face and words, 
Ana Sampaio, Cristóvão 
Cunha and Ricardo Correia, 
who have been part of the 
team practically since the 
first minute, represent a vast 
group of people who make all 
this possible

Jardins Efémeros:
for People made
by People
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No edifício n.º 43 – 51 da Rua Direita há exposições 
para ver: «(In)Certa Natureza» de Ricardo Correia, 
«Na Incerteza Da Noite» de António Silva e Paula 
Magalhães, assim como os trabalhos de quatro 
artistas seleccionados na chamada de artistas 
visuais: Adriana João, Alexandre Delmar, Patrícia 
Geraldes e Teresa Arêde.

A Praça D. Duarte está “pintada” com as cores 
vibrantes das flores de 190 floreiras, colocadas 
em todas as fachadas dos edifícios no âmbito da 
instalação «A minha praça é o meu Jardim».
Na galeria VNBM Arte Contemporânea, situada 
na Rua Sr.ª da Boa Morte, n. º18, «Ressonância» de 
André Cepeda está patente ao público até 10 de 
Setembro. É uma actividade tangencial ao Festival, 
sendo uma co-criação da Pausa Possível com a 
Cul de Sac, lda, financiada pela DGartes e pelo 
Município de Viseu.

Este ano, como novidade, há a Casa da Imaginação, 
um lugar para todos os que queiram participar e 
praticar a reflexão e o pensamento crítico. Um local 
aberto diariamente, orientado para a educação 
artística e para servir públicos de todas as idades 
e imaginações. No programa existem 17 oficinas 
que se dividem em 152 sessões. 

Já nas oficinas para todos os públicos — Oficinas 
Gerais —, criaram-se 11 oficinas com a realização 
de 33 sessões.

In no. 43 – 51 on Rua Direita there are exhibitions 
to see: “(In)Certa Natureza” by Ricardo Correia, 
“Na Incerteza Da Noite” by António Silva and Paula 
Magalhães, as well as the works of four artists: 
Adriana João, Alexandre Delmar, Patrícia Geraldes 
and Teresa Arêde.

Praça D. Duarte is “painted” with the vibrant colors 
of the flowers of 190 planters, placed on all the 
facades of the buildings as part of the installation 
«My square is my Garden».
At the VNBM gallery, located at Rua Sr.ª da Boa 
Morte, n. 18, «Resonance» by André Cepeda is 
open to the public until 10 September. It is an 
activity tangential to the Festival, being a co-
creation of Pausa Possível with Cul de Sac, lda, 
financed by DGartes and the City Council of Viseu.

Casa da Imaginação (Imagination house) is a place 
for everyone who wants to participate and practice 
reflection and critical thinking. A place open daily, 
oriented towards artistic education and to serve 
audiences of all ages and imaginations. In the 
program there are 17 workshops that are divided 
into 152 sessions.
In the workshops for all audiences — General 
Workshops — 11 workshops were created with 
33 sessions.

Há tanto para ver 
We have so much to see

São várias as 
disciplinas artísticas 
que fazem parte dos 
Jardins Efémeros. 
Além do som e 
da arquitectura, 
as mais visíveis, há 
um conjunto de 
atividades que ao 
longo dos próximos 
dias estão disponíveis 
ao público.

There are several 
artistic disciplines 
that are part of the 
Festival. In addition 
to the sound and 
architecture, the most 
visible, there is a set of 
activities that will be 
available to the public 
over the next few 
days.
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8
ANA ROXANNE (US)
Sé Catedral de Viseu
22H00

Ana Roxanne é uma cantora e produtora americana na área da 
música experimental. Conhecida por misturar Jazz, Coros, Electrónica 
e sons de músicas originárias do norte da Índia, o seu trabalho envolve 
a procura pelo seu Eu e a identidade de género

Ana Roxanne Recto (born April 1, 1987) is an 
American experimental and ambient musician and singer. She is 
known for her blend of jazz, choral, electronic, Hindustani sounds and 
thematic exploration of self-concept and gender identity

RACHIKA NAYAR (US \ FR)
Adro da Sé de Viseu
24H00

Guitarrista, composirora e arquiteta de som,  Rachika Nayar cria 
sublimes camadas musicais 

Guitarist, Composer and Audio Architect, Rachika Nayar crafts 
fantastic layered work

VICA PACHECO (MX)
Adro da Sé de Viseu
23H00

Vica Pacheco nasceu em Oaxaca, no sul do México, em 1993. Vive 
e trabalha em Bruxelas. Na sua prática multifacetada, ela combina 
música electroacústica, arte sonora, vídeo-animação e escultura. 

Ana Victoria aka Vica Pacheco was born in Oaxaca, southern Mexico 
in 1993. She lives and works in Brussels. Her artistic work is above all 
eclectic and energetic regardless of her sources of inspiration. She has 
a practice rooted in music and sound art, but also a plastic practice 
going through ceramics and 3d animation

9 

MIEKO SUZUKI (JP \ DE)
Adro da Sé de Viseu
23H30

Mieko Suzuki é uma artista sonora e compositora nascida em 
Hiroshima e radicada em Berlim, que lida com o tempo e o espaço 
como as suas matérias primordiais. Em performances sonoras muito 
pouco convencionais, para as quais  usa drones e gravações de campo, 
o crepitar de circuitos eléctricos e fragmentos de discos de vinil, Mieko 
Suzuki aposta sempre no inesperado

Mieko Suzuki is a DJ, sound artist and music curator based in Berlin. 
Her awardwinning sets and live performances are grounded in deep 
hauling bass and create a constant tension between the delicate, the 
raw and the daring. She creates unique sonic environments that range 
from club oriented techno sets to experimental approaches heavily 
relying on field recordings and feedback loops. Expect the unexpected

COBRACORAL (PT)
Claustro da Sé de Viseu
22H30

Um projecto que entrança as vozes de Catarina Miranda (Portugal), 
Clélia Colonna (França) e Ece Canli (Turquia). Cada artista coloca 
na espiral a sua própria prática vocal: Miranda explora a oralidade 
de um ângulo coreográfico, Colonna desenvolve uma pesquisa sobre 
as tradições polifónicas da Ásia e do Mediterrâneo, e Canli investiga 
práticas de voz expandida. O resultado é uma teia de linhas do tempo 
que tanto mantém um pulso comum como se distancia dele numa 
dinâmica constante de reacção e adaptação.

“Cobra’Coral is a project that entwines the voices of Catarina 
Miranda (Portugal), Clélia Colonna (France), and Ece Canli (Turkey). 
Each brings their artistic vocal practice into the coil: Miranda’s 
choreographic exploration of orality, Colonna’s researches into Eastern 
and Mediterranean polyphonic singing, and Canli’s extended vocal 
experiments. The resultant a cappella braid threads time into a 
structure that maintains the cohesion of a common pulse thru the 
variegated dynamics of reaction and adaptation.

J U L H O  |  J U LY
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WOLF X (PT)
CURADORIA FORA DE REBANHO
Santo Graal | Rua das Ameias
00h00

WOLFX é o alter ego de David Wolf. Realizador, produtor e músico 
(She Pleasures Herself, Uni_form e When The Angels Breathe) decidiu 
agora seguir o caminho que poucas vezes revelou, uma sonoridade 
mais pesada, com desvios de metal, ainda que com as suas maiores 
influências de goth e industrial.

Alter ego of David Wolf. Filmmaker, producer and musician (She 
Pleasures Herself, Uni_form e When The Angels Breathe), his work is 
now more heavy, despite is influences still in goth and industrial music

10
BODDAH (PT)
Adro da Sé de Viseu
19h15

Música ambiente baseada em síntese sonora. Explora métodos pouco 
convencionais de geração musical, loops de cassetes, manipulação de 
sons concretos, sintetizadores e baixo eléctrico

Ambient music based on sound synthesis. It explores unconventional 
methods of music generation, cassette loops, manipulation of concrete 
sounds, synthesizers and electric bass

JOANA DE SÁ (PT)
Adro da Sé de Viseu
19H45

Artista audiovisual nascida em Maio de 2001, natural de Mortágua, 
actualmente residente em Viseu e estudante no Porto. Os seus 
interesses artísticos vagueiam entre práticas analógicas de fotografia, 
desenho, ilustração e música electrónica experimental. No seu 
trabalho sonoro, procura, sobretudo, a exploração de texturas, através 
da repetição melódica de frases de guitarra, sintetizador ou voz

Audiovisual artist born in May 2001, Joana de Sá is from Mortágua, 
currently residing in Viseu and studying in Porto. His artistic 
interests range from analogue photography, drawing, illustration and 
experimental electronic music. In sound work, she explore textures, 
through the melodic repetition of guitar, synthesizer or voice

LOUIS WILKINSON (UK)
Adro da Sé de Viseu
20H40

O início do desenvolvimento artístico de Louis Wilkinson acontece na 
adolescência, durante as suas primeiras experiências com software de 
edição de som. Em 2016, inicia o seu percurso académico ligado 
à música electrónica e nos anos seguintes surgem lançamentos 
independentes como «Number one, two and three» e «Ambiente 
2020». Atualmente, interessa-se pela exploração, através do som, 
da noção de lugar e tempo, e como estas informam a identidade e o 
trabalho artístico

The beginning of Louis Wilkinson’s artistic development takes place in 
adolescence, during his first experiences with sound editing software. 
In 2016, he began his academic career linked to electronic music and 
in the following years, independent releases such as «Number one, 
two and three» and «Ambiente 2020» appeared. Currently, he is 
interested in exploring, through sound, the notion of place and time, 
and how these inform identity and artistic work

1I
LASER BRAIN (PT)
Adro da Sé de Viseu
19H15

Natural da Madeira, Laser Brain desfruta de vários estilos distintos 
de música ambiente, experimental e de dança. Música electrónica 
ambiente pontuada por episódios de música de dança fleumática

Born in Madeira, Laser Brain enjoys different styles of ambient, 
experimental and dance music. An ambient electronic music 
punctuated by episodes of phlegmatic dance music

LU ZIA (PT)
Adro da Sé de Viseu
20H00

Músico, ilustrador e visual artist, procura utilizar tudo o que tem à sua 
disposição para comunicar o mundo à sua volta

Musician, illustrator and visual artist, he seeks to use everything he 
has at his disposal to communicate the world around him

J U L H O  |  J U LY
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SYNAPSE ARCHIVES (PT)
Adro da Sé de Viseu
18H30

A música de Synapse Archives (Zé Borges) consiste na construção de 
um espaço etéreo, que se articula e dialoga com edificado físico onde 
esta acontece, de forma reverberante, integrando memórias invocadas 
através de objectos sonoros

The music of Synapse Archives (Zé Borges) consists of the construction 
of an ethereal space, which articulates and dialogues with the physical 
building where it happens, in a reverberant way, integrating memories 
invoked through sound objects

12
WIPEOUT BEAT (PT)
Adro da Sé de Viseu
22H30

Todos os elementos têm uma história na música feita em Coimbra. 
Miguel Padilha cantou nos Garbage Catz, uma das bandas principais 
do psychobilly em Coimbra ao lado dos Tedio Boys. Continua a 
cantar, assim como rapidamente se tornou um experimentador nato 
na descoberta de sons. Pedro Antunes tocou baixo e cantou nos 
MC Dolls, nos Bunnyranch, a Jigsaw e actualmente é o sax/voz dos 
Subway Riders

All elements have a history in the music made in Coimbra. Miguel 
Padilha sang in Garbage Catz, one of the main bands of psychobilly  
alongside the Tedio Boys. He continues to sing, just as he quickly 
became a natural experimenter in discovering sounds. Pedro Antunes 
played bass and sang in the MC Dolls, Bunnyranch, Jigsaw and he is 
currently the sax/voice of the Subway Riders

J U L H O  |  J U LY

13
NUNO MORÃO (PT)
Adro da Sé de Viseu
22H00

Multi-instrumentista, compositor e sonoplasta, desenvolve vários 
projectos musicais como Som Alvo, The Selva, Rafael Toral Space 
Sextet, Medusa Unit, Cacto e Madalena Palmeirim. Outros projectos 
recentes incluem Hamar Trio, Wednesday, Love that Lava, PARQUE, 
Pinkdraft, Torres + Faustino + Morão, Orquestra de Geometria 
Variável, IKB e Ensemble JER

Multi-instrumentalist, composer and sound designer, he develops 
several musical projects such as Som Alvo, The Selva, Rafael Toral 
Space Sextet, Medusa Unit, Cacto and Madalena Palmeirim. Other 
recent projects include Hamar Trio, Wednesday, Love that Lava, 
PARQUE, Pinkdraft, Torres + Faustino + Morão, Orchestra of Variable 
Geometry, IKB and Ensemble JER

LISTENING SESSIONS
Adro da Sé de Viseu
19h00

Conversa informal e audição conjunta do resultado das residências que 
foram desenvolvivas nos Jardins Efémeros em 2018 e 2021 com André 
Gonçalves, Suso Saiz e Casper Clausen

Informal conversation and joint hearing of the result of the residencies 
that were developed in Jardins Efémeros in 2018 and 2021 with André 
Gonçalves, Suso Saiz and Casper Clausen
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AGF (DE \ FIN)
Claustro da Sé de Viseu
22H00

Antye Greie autodenomina-se produtora de poemas online e escultora 
de áudio, actuando e produzindo como AGF. E-poeta. Música. 
Escritora. Produtora. Curadora. Conhecida pela exploração artística 
da tecnologia digital através da desconstrução da linguagem e da 
comunicação

Antye Greie calls herself an online poem producer and an audio 
sculptor, acting and producing as an AGF. E-poet. Song. Priter. 
producer. Curator. Known for the artistic exploration of digital 
technology through the deconstruction of language and communication

PINO PALLADINO (UK), BLAKE MILLS (US), SAM 
GENDEL (US) & ABE ROUNDS (AU)
Adro da Sé de Viseu
23H00

Pino Palladino É baixista de rock and roll, jazz e rhythm and 
blues. Trabalhou com artistas como Paul Young, Eric Clapton e foi 
convidado pelos The Who, para substituir o falecido John Entwistle. É 
considerado um dos melhores baixistas do mundo, tendo ganho um 
Grammy. 

Compositor/prodígio da guitarra, Blake Mills, colaborou com todos, 
desde Cass McCombs, passando por Jay – Z, até Fiona Apple. 
Produtor de álbuns para Alabama Shakes e Perfume Genius. Nomeado 
por quatro vezes, conquistou um Grammy. 
Abe Rounds começou a tocar bateria com um ano de idade. Em 
Los Angeles, Califórnia, é membro da banda do seu mentor musical 
Meshell Ndegeocello. Abe tem vindo a escrever, a gravar e a actuar 
como multi-instrumentista, com outros artistas como Seal, Andrew 
Bird ou Sara Barellies. 
Sam Gendel é músico e produtor de Los Angeles, mais conhecido 
pelo seu trabalho com o saxofone, embora seja proficiente em vários 
instrumentos. O seu trabalho é diversificado e inclui colaborações com 
vários artistas como Ry Cooder, Sam Amidon ou Vampire Weekend

Pino Palladino Is a rock and roll, jazz and rhythm and blues bassist. He 
worked with artists such as Paul Young, Eric Clapton and was invited 
by The Who to replace the late John Entwistle. He is considered one of 
the best bassists in the world, having won a Grammy.
Songwriter/guitar prodigy Blake Mills has collaborated with everyone 
from Cass McCombs to Jay-Z to Fiona Apple. Album producer for 
Alabama Shakes and Perfume Genius. Nominated four times, he won 
a Grammy.
Abe Rounds started playing drums at the age of one. In Los Angeles, 
California, he is a member of his musical mentor Meshell Ndegeocello’s 
band. Abe has been writing, recording and performing as a multi-
instrumentalist, with other artists such as Seal, Andrew Bird or Sara 
Barellies.
Sam Gendel is a Los Angeles-based musician and producer best known 
for his work on the saxophone, although he is proficient in a variety 
of instruments. His work is diverse and includes collaborations with 
various artists such as Ry Cooder, Sam Amidon or Vampire Weekend

J U L H O  |  J U LY
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HATIS NOIT (JP)
Sé Catedral de Viseu
22H00

Vinda da distante cidade de Shiretoko, na ilha de Hokkaido, Hatis 
Noit reside agora em Londres. O alcance da artista vocal japonesa 
é surpreendentemente autodidacta, inspirado pelo Gagaku e estilos 
operísticos, cânticos búlgaros e gregorianos, de vanguarda e pop

Hailing from the distant city of Shiretoko, on the island of Hokkaido, 
Hatis Noit now resides in London. The Japanese vocal artist’s range 
is surprisingly self-taught, inspired by Gagaku and operatic styles, 
Bulgarian and Gregorian chants, avant-garde and pop

HEATHER LEIGH (US \ UK)
Adro da Sé de Viseu
23H00

Heather Leigh é uma musicista e compositora que promove os vastos 
alcances inexplorados da guitarra e da voz. Impossível de classificar, 
a sua execução é tão física quanto fantasmagórica, combinando 
composições espontâneas de folk psicadélico com rock progressivo 
de força industrial. Com uma rara combinação de sensibilidade e 
força, as linhas principais de Leigh santificaram a guitarra slide, 
deformando-a com a utilização de implosões de tons hipnóticos, 
fazendo malabarismos com um amplificador sangrento, construções 
vocais de coral e ascensões de notas únicas. Conhecida pelas suas 
cativantes performances ao vivo, as músicas de Leigh ganham vida no 
palco

Pedal steel guitarist Heather Leigh is a composer, singer, improviser, 
and visual artist. Since the 1990s, she has pushed the sonic and tonal 
boundaries of the pedal steel beyond those conventionally definable. 
She also plays electric guitar, keyboards, cuatro, psaltery, drums, bass, 
and harmonica. She describes her music as “high metal masses for 
amplified strings and vocals that blow all notions of form and fidelity to 
pieces.”

J U L H O  |  J U LY

SAM GENDEL (US)
Claustro da Sé de Viseu
24H00

Sam Gendel é um músico e produtor que vive em Los Angeles, 
Califórnia, mais conhecido pelo seu trabalho com o saxofone, embora 
seja proficiente em vários instrumentos. O seu trabalho é diversificado 
e inclui colaborações significativas com uma ampla gama de artistas, 
incluindo Ry Cooder, Blake Mills, Sam Amidon, Perfume Genius, Moses 
Sumney, Knower, Vampire Weekend e inc. no world

Sam Gendel is a musician and producer based in Los Angeles, 
California, best known for his work on the saxophone, although he is 
proficient in a variety of instruments. His work is diverse and includes 
significant collaborations with a wide range of artists, including Ry 
Cooder, Blake Mills, Sam Amidon, Perfume Genius, Moses Sumney, 
Knower, Vampire Weekend 

16 
RESINA (PL)
Claustro da Sé de Viseu
22H00

Resina é o pseudónimo da compositora Karolina Rec, que faz parte 
da cena musical independente da Polónia, desde o final dos anos 
2000. Tem-se destacado pelas suas gravações impressionantes e 
emocionalmente ressonantes e as suas poderosas performances ao 
vivo

Resina is the pseudonym of composer Karolina Rec, who has been part 
of Poland’s independent music scene since the late 2000s. She has 
been noted for her impressive and emotionally resonant recordings and 
her powerful live performances

VLADISLAV DELAY (FI)
Claustro da Sé de Viseu
24H00

Vladislav Delay, Uusitalo, Luomo, Conoco, Sistol. Com uma série de 
nomes diferentes, este artista finlandês (Sasu Ripatti) cruz ambient, 
broken beat, glitch, assim como grooves e house com vozes soul. 
Colaborou e trabalhou com um grande leque de artistas desde Scissor 
Sisters e Craig Armstrong, AGF, Black Dice, Massive Attack, Towa Tei 
ou Ryuichi Sakamoto
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Vladislav Delay, Uusitalo, Luomo, Conoco, Sistol... With a number 
of different names, this Finnish artist (Sasu Ripatti) crosses ambient, 
broken beat, glitch, as well as grooves and house with soul voices. 
Collaborated and worked with a wide range of artists from Scissor 
Sisters and Craig Armstrong, AGF, Black Dice, Massive Attack, Towa 
Tei or Ryuichi Sakamoto

YAMILA (ES \ BE)
Adro da Sé de Viseu
23H00

Compositora, violoncelista, cantora e produtora já actuou em festivais 
como Sonic Acts Festival, Arts Electronica, Seoul International 
Computer Music Festival, Rewire, e Rotterdam Film Festival. Em busca 
permanente de novas linguagens que ampliem os limites dos formatos 
pré-estabelecidos, Yamila tem colaborado em diversas áreas artísticas, 
com músicos, artistas visuais, coreógrafos e cineastas

Composer, guitarist, singer and producer has acted in festivals such 
as Sonic Acts Festiv, Arts Electronic, Seoul Intern Computer Music 
Festiv, Rewire, and Rotterd Film Festiv. In permanent search for new 
languages   that expand the limits of pre-established formats, Yamila 
has collaborated in several artistic areas, with musicians, visual artists, 
choreographers and filmmakers

GOODBYE, ÖLGA (PT)
SOM | CURADORIA FORA DE REBANHO
Santo Graal | Rua das Ameias
01h00

Os lisboetas Goodbye, ÖLGA comemoram os seus vinte anos 
de existência com o lançamento de um álbum duplo de título 
homónimo. A banda apresenta uma sonoridade fortemente 
enraizada nas correntes do post-rock e alternative-rock dos finais 
dos anos 90 e qualifica-se pelas constantes metamorfoses sonoras e 
experimentalismo criativo

Goodbye, ÖLGA commemorate their twenty years of existence with 
the release of a double album with the same title. The band presents a 
sound strongly rooted in the post-rock and alternative-rock currents of 
the late 90s and qualifies for its constant sonic metamorphoses and 
creative experimentalism

“PRATOS DA CASA”
Largo Pintor Gata

8 julho | july
FÁBIO LOUREIRO & MANUEL PIPA 

TELMA

9 julho | july
VALODY

10 julho | july
TIAGO FERRER | 

11 julho | july
GIAO 

12 julho | july
GEORGE SILVER 

13 julho | july
TRYÄNGLE 

14 julho | july
AZZA 

15 julho | july 
INDIEVISION

16  julho | july 
MAFALDA MAIS 
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Arquitetura
Architecture

Éden X
Praça D. Duarte
JOANA PESTANA | MARIANA PESTANA | KEVIN 
GALLAGHER

Octógno em Círculo
Adro da Sé
Criação Sandra Oliveira| desenho de som José 
Marques e Alexandre Ribeiro| desenho de luz 
Cristóvão Cunha

A minha praça é o meu jardim
Praça D. Duarte
Criação sandra Oliveira|Desenho de luz Cristóvão 
Cruz

Linhas Arquitecturais
Casa da Imaginação – Rua Augusto Hilário, n-19
PAUSA POSSÍVEL | ANA FARELEIRA & ALICJA 
SEKLECKA

J U L H O  |  J U LY

Cinema
A Incerteza  - ISABEL NOGUEIRA

I, Daniel Blake – KEN LOACH 
10 julho | july

A Sombra do Caçador (The Night of the Hunter) 
– CHARLES LAUGHTON
11 julho | july

Pull My Daisy -  Robert Frank e Alfred Leslie
Dance in the Sun - Shirley Clarke
A Moment in Love - Shirley Clarke,
Window, Ken Jacobs – 1964
12 julho | july

Dança & Literatura
Dance & Books

DANCE LINE SALSA
Cati Cardoso -
Adro da Sé
10 de julho| july

DANCE LINE CHA-CHA-CHA
Cati Cardoso 
Adro da Sé
11 de julho| july

BORDA D’ARTE, MANIFESTO DE INTENÇÕES

APRESENTAÇÃO DO LIVRO (book presentation) 
“MULHERES DA MINHA ILHA, MULHERES 
DO MEU PAÍS”, DE ANA CRISTINA PEREIRA, 
POR ROSA MONTEIRO
Museu Nacional Grão Vasco – 16 de julho | july

APRESENTAÇÃO DO LIVRO (book presentation) 
“O QUE TEMOS A VER COM ISTO? O PAPEL 
POLÍTICO DAS ORGANIZAÇÕES CULTURAIS”, 
DE MARIA VLACHOU, POR LUÍS FERREIRA
Museu Nacional Grão Vasco- 10 de julho | july
SRª DONA POESIA
Estação #1 | Casa da Imaginação - Rua 
Augusto Hilário, n,º 19

5 ANIMAIS ARTÍSTICOS
Estação #1 | Casa da Imaginação - Rua 
Augusto Hilário, n,º 19

O PEQUENO AZUL E O PEQUENO AMARELO
PAUSA POSSÍVEL | SÍLVIA DUARTE
Estação #Cinema | CASA DA IMAGINAÇÃO - 
Rua Augusto Hilário, n.º 19
10, 12 e 16 de julho| july
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São várias as iniciativas que surgem 
paralelamente à programação dos Jardins 
Efémeros e a animação vai tomar conta da 
Rua Direita durante estes dias. “Temos uma 
atividade tagencial ao que são os Jardins. 
Desde exposições a presenças musicais, 
desenvolvemos uma programação da nossa 
responsabilidade que é uma espécie de 
continuidade do que se passa na cidade”, 
sublinha Telmo Afonso, responsável pelo 
espaço Emdireita.

Depois dos últimos concertos da noite, a 
passagem é pela Rua Direita. “Queremos 
mostrar os nossos artistas a quem por cá 
passa”. 

There are several initiatives that appear in 
parallel with the program of Jardins Efémeros 
and the entertainment will take over Rua 
Direita during these days. “We have an 
activity that is tangential to the Festival. From 
exhibitions to musical presences, we have 
developed a program of our responsibility that 
is a kind of continuity of what is happening in 
the city”, emphasizes Telmo Afonso, responsible 
for  Emdireita.

After the last concerts of the night, the passage 
is through Rua Direita. “We want to show our 
artists to those who come here”.

As “sementes”
 do Festival
The “seeds”
of the Festival


