HOJE

Pedro Saraiva
no Módulo
Regresso de Pedro Saraiva (1952,
Lisboa) depois de um interregno
de quatro anos sem expor. Pintor
Cego é o título desta série de
pinturas e um desenho.
PINTOR CEGO, de Pedro Saraiva.
Porto. Módulo. Avenida da Boavista, 854. Inaugura às 18h.

Para quem procure uma alternativa
mais sossegada à avalancha de
automóveis rumando aos centros
comerciais, há, no Porto, pelo menos
quatro locais onde, escapando àquele
incómodo, é ainda possível encontrar
presentes que fujam à regra da
massificação: Maus Hábitos, Museu
de Serralves, Cooperativa Árvore e
Cirurgias Urbanas. Por Jorge Marmelo

Presentes

SÁBADO, 10 DEZ 2005

EXPOSIÇÕES
// ARPAD SZENES+VIEIRA DA SILVA/ Obra Gráfica/ C.C.Ermesinde/16h
//ANTÓNIO LEAL /Mad Woman in The Attic/Porto/16h
// CARLA FILIPE / Whithout Name/ Galeria Quadrado Azul/Porto

Compras de Natal
PORTO

HÁBITOS DE NATAL
Espaço Maus Hábitos
Rua de Passos Manuel

BAZAR DE NATAL DE SERRALVES
Museu de Serralves
O NATAL NA ÁRVORE
Cooperativa Árvore
Passeio das Virtudes

CIRURGIAS URBANAS
Rua do Rosário, 147

diferentes
É Natal, é Natal, Deus à terra vem... Para fazer
compras, claro, ou não estivesse a festa maior
dos católicos transformada na mais alucinante
corrida aos presentes, lembranças, recordações, prendinhas e demais sinónimos da febre
consumista que a todos ataca por esta altura
do ano. Para quem procure, ainda assim, uma
alternativa mais sossegada à ava- lancha de
automóveis rumando aos centros comerciais, há, no Porto,
pelo menos quatro locais
onde, escapando àquele
incómodo, é ainda possível encontrar presentes
que fujam à regra da
massificação.
No espaço Maus Hábitos, por exemplo, decorre,
até amanhã, uma mostra e
venda daquilo a que se convencionou
chamar “artesanato contemporâneo”.
São, ao todo, treze os artistas que ali expõe
e vendem os seus trabalhos e criações, como
pulseiras, brincos e colares, tecidos, t-shirts
pintadas à mão e outras peças de vestuário,
bonecas e pins criados no momento, entre
muitas outras propostas.
Na Cooperativa Árvore, é já tradição que
a época seja aproveitada para vender
pinturas, desenhos, peças de cerâmica, antiguidades, máscaras
africanas, móveis vintage,
objectos de design e
jóias e bijutarias de
autor. Na livraria
anexa poderão ainda ser encontradas
as últimas novidades
dos álbuns de arte e dos
livros de arquitectura.
Menos variada, mas
não menos originais, são,
decerto, os objectos vendidos
no espaço Cirurgias Urbanas,
combinando peças de design de
várias marcas com utensílios desenhados na casa, mobiliário por encomenda a
primeira agenda lomográfica, ilustrada por
fotografias de José Pedro Tomaz, Luís Barra,
Paulo Pimenta, Miguel Saavedra, Daniel Pires
e Sónia Galiza.
No Museu de Serralves está entretanto
a decorrer, até ao final do mês, o Bazar de
Natal, onde se prometem centenas de ideias
para presentes. Ali podem ser encontrados
produtos das marcas Casa, Parque e Museu
de Serralves, bem como um leque alargado de
objectos de marcas e designers nacionais e internacionais. Os compradores recebem, como
brinde, o direito de visitar gratuitamente as
exposições patentes no museu. ■

TEATRO
// O PRANTO DE MARIA PARDA/ Gil Vicente/ Filandorra Teatro do
Nordeste/Auditório Municipal de Baião/21h00
//A CAIXA DOS SEGREDOS / Carlos Pessoa/Teatro da Garagem/
Teatro do Campo Alegre/Porto/16h
// OS ENCANTOS DE MEDEIA/ António José da Silva/Teatro de
Marionetas do Porto/Teatro Nacional São João/Porto/21h30

Best. Off:
maratona final
Nada menos de dez actuações repartidas por três diferentes
palcos, numa maratona pela noite dentro que se estenderá das
23 às 6h00 – vai ser assim hoje o último dia do Festival Best.
Off, na Casa da Música. O primeiro espectáculo terá lugar na
sala 2, com Felix Kubin (na foto) a apresentar o seu último
disco, Matki Wandalki, armado de sintetizadores, órgãos antigos e um gira-discos. Intervirão ainda a finlandesa HK 119, o
grupo pós-punk canadiano Les Georges Leningrad, o músico
techno escocês Mylo e a dupla de DJ’s portuense Tigertails.
O foyer sul será o cenário do segundo evento, que contará
com as participações dos nova-iorquinos Team Shadetek,
Max Tundra (que apresentará o disco Mastered by Guy at
the Exchange) e DJ Ai. Finalmente, a noite sem sono terminará no corredor nascente da Casa da Música, com Kalaf,
praticante de spoken word, acompanhado do fundo sonoro
de Type, e o colectivo Sa-Ra Creative Partners, já classificado
de “artístico, sexy e extravagante”. ■ N.C..C.

Música
FESTIVAL BEST. OFF
Felix Kubin; HK 119, Les Georges Leningrad; Mylo;
DJ Tigertails
Sala 2

Team Shadetek; Max Tundra; DJ Ai
Foyer Sul

DJ Lil’ John + Kalaf & Type feat The Zany Dislexic
Band
Sa-Ra Creative Partners
Corredor Nascente
PORTO
Casa da Música
23h00 - 6h00
15 euros para os três espectáculos

Mais sábado!
Sábado é sinónimo de alternativas – sem horários definidos
como deve ser um bom fim-de-semana. Reggae, funk, house,
discos, pratos, acção. As opções: créditos firmados para a
Private Party na Indústria a cargo de DJ Vibe, festa de aniversário do bar UpTown com um show case bem composto
(Pluto, Fat Freddy, Rui Vilhena & Mão de Ferro, DMFT entre
outros convidados), frente a frente Bob Figurante vs Salvato
na embarcação Porto Rio, noite preenchida no espaço Maus
Hábitos com Club de Funk e o convidado britânico Snow
Boy, percussionista responsável pelos clubes londrinos The
Goldmine, Dingwalls, Jazz Café e Deep Funk. ■ L.O.C.

Música
REGGAE BOAT SOUNDSYSTEM
Porto Rio. 23h.

DIA DE ANIVERSÁRIO!
UpTown. 23h.

DJ VIBE
Indústria.00h.

SNOWBOY
Maus Hábitos. 23h30.

