Projecto GUIZOS
Autoria Virgínia Fróis

Cronograma:
Cronograma Produção na FBA Julho; Montagem em Aveiro Outubro
Nota prévia:
prévia
Em Outubro de 2018 os organizadores da Bienal Internacional de Cerâmica de Aveiro
convidaram Virgínia Fróis para desenvolver uma proposta para o espaço público no
âmbito da BICA 2019.
A presente proposta para realizar uma obra com a colaboração dos alunos de
cerâmica justifica-se porque dá sequência a outras experiências realizadas com
sucesso no Brasil com alunos da UNESP 2010/2012 - com a obra RESSONÂNCIAS -,
e com as Oleiras de Trás di munti no Tarrafal de Santiago em Cabo Verde 2014/15,
com a obra AR NO MAR.
Esta obra GUIZOS celebra um percurso da autora no ensino da Cerâmica na FBA.UL
e apresenta-se no certame mais importante no campo da Cerâmica Artística em
Portugal, celebrando os seus 30 anos.
Memoria Descritiva:
Guizos é uma obra composta por diferentes objectos pendulares sonoros a instalar
no espaço público pedonal da Cidade de Aveiro.
Será uma obra realizada num modelo colaborativo e será produzida por um colectivo
constituído por alunos da Unidade Curricular Laboratório de Cerâmica da FBA e
alguns convidados do campo da criação cerâmica ou da criação sonora.
A cada participante é dada a possibilidade de criar um conjunto de elementos com
identidade, desenvolvidos a partir da partilha de ideias no grupo. Nesta relação de
uns com os outros ampliaremos os conceitos da obra Guizos, esperando-se
desenvolvimentos formais relativos ao espaço e ao corpo, criando uma relação
sensível.
A instalação no espaço público/urbano assume-se como uma partilha que pretende
criar relações com o espaço e com o corpo do espectador. Os objectos criados
produzirão diferentes sonoridades e podem ser suspensos - integrando pontoschave de um percurso -, ou performativos, usados no corpo em acções a delinear.
Pretendemos interceptar o espectador no espaço da cidade, propondo-lhe um
circuito e o jogo com os objectos cerâmicos sonoros, suspensos ou sobre os corpos
de actores.

