
EFÍGIE | NATUREZA MORTA!
de Flávio Rodrigues

Apresentação de ações em modo sequencial (não expostas a uma narrativa linear ou qualquer 
cronologia), exploradas ao longo deste ano em torno do projeto intitulado Efígie. 
Este projeto desenvolveu-se a partir de analogias propostas por reflexões em torno da ideia de 
extinção, onde a natureza é exposta enquanto sujeito primordial e central para as várias mani-
festações decorridas ao longo do ano: performativas, sonoras ou visuais. 
Na urgência de pontos de encontro entre as ações - Efígie, Efígie | Dilúvio das águas mortas, Efí-
gie | Chorus Landscape - emerge um lugar comum, o do abismo e do salto para com o encontro 
de uma diluição essencial e de base.

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

MIRA | artes performativas
Rua de Padre António Vieira, 68, Campanhã, Porto

929145191 // 929113431
com o apoio
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