
        

Choreographic service nº 5
apresentação work in progress de Adam Linder

Programação: Hugo Cruz em colaboração com a MEZZANINE

O evento enquadra-se na iniciativa ”Quintas Nómadas” que se iniciaram em Setem-
bro de 2016 e acontecem todos os meses sempre às quintas feiras, no MIRA | artes 
performativas, em horário e espaço “nómadas” abordando linguagens artísticas 
diversas, improváveis e em constante mutação. As “Quintas Nómadas” são ded-
icadas essencialmente às artes performativas com a programação de Hugo Cruz.

MIRA | artes performativas
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No contexto da sua exposição individual na Kunsthalle Basel em Setembro de 2017, Adam 
Linder está em residência para a sua nova produção Choreographic Service Nº 5. De 3 a 15 de 
Julho, o artista encontra-se em residência artística no MIRA | artes performativas a desenvolver 
a sua nova criação com os performers Stephen Thompson e Justin Kennedy.

Nos últimos quatro anos, Linder desenvolveu um formato chamado Serviços Coreográficos para 
reflectir e desenvolver práticas artísticas de dança. Este quinto serviço será o mais ambicioso 
dos serviços de Linder até ao momento, dado que irá colaborar com os dois performers: Ste-
phen Thompson e Justin Kennedy. Choreographic Service Nº5 irá servir uma lição em teatrali-
dade. A proposta para esta nova produção resulta das observações de Linder: as sensibilidades 
disciplinares das artes visuais e as suas respectivas inscrições na história, têm a tendência de 
seguir o preconceito ocidental anti-teatral em favor da performance naturalista e despojada.

Co-produção de Kunsthalle Basel e da South London Gallery com o apoio do Centro Maria Mazzone de 
Artes e Humanidades.

On the occasion of Adam Linder’s solo exhibition at Kunsthalle Basel he will produce a new performance-based 
work. For the past four years Linder has developed a format called “Choreographic Services” for thinking through 
and practicing dance-based work. This fifth Service will be the most ambitious of Linder’s Services thus far, as he will 
work with two performers — Stephen Thompson and Justin Kennedy. No. 5 will serve a “lesson” on theatricality. The 
proposition stems from Linder’s observations that the disciplinary sensibilities of visual arts and its inscribed histo-
ries, have tended to follow the western anti-theatrical bias in favour of naturalistic, stripped-down performance.

A co-production by Kunsthalle Basel and South London Gallery. With the support of Maria Mazzone Center for 
Arts and Humanities.
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