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I – TEATRO AVEIRENSE INAUGURA INSTALAÇÃO INTERATIVA
- Obra do coletivo Suspeito pode ser visitada até 6 de março No próximo dia 26 de fevereiro o Teatro Aveirense inaugura a instalação “Compasso
Incerto”, do coletivo Suspeito. A obra estará exposta até ao dia 6 de março, no foyer, e lança o
desafio à participação do público, num misto de som, movimento e equilíbrio.
“Compasso Incerto” é uma instalação com a forma de um habitáculo em madeira e que se
torna num objeto sonoro pela ativação do público. Não é uma obra para admiração à distância, é
uma peça na qual se deve entrar e ativar, tendo por chão uma placa instável que desafia o
equilíbrio e aproveita os movimentos dos participantes para gerar uma composição sonora.
O ritmo e a destreza de cada um irão criar sons diferentes, proporcionando experiências
únicas a cada momento.
Tendo também semelhanças com a flutuação, esta obra procura ser ainda uma referência
à água, elemento fundamental na região de Aveiro e assunto de destaque nas agendas da
atualidade. Por isso, “Compasso Incerto” poderá ser encarada como uma forma de navegação,
uma viagem circundante sem se sair do lugar, com o seu quê de íntimo, mental e sensorial.
[Fotografias disponíveis aqui]

II – EXPOSIÇÃO DE PINTURA “ZIKLON B”
- Obras de António QuintasNo próximo dia 3 de março, quinta-feira, abre ao público a exposição de Pintura “Ziklon B”
de António Quintas. A mostra estará patente no Museu da Cidade até ao dia 30 de abril.

Em apresentação estará um conjunto de pinturas que, segundo o artista, “é um pequeno
contributo para que as pessoas se lembrem que, acima de tudo, está o homem e a sua dignidade,
está a vida e a liberdade de a viver, está o sentimento e o respeito”.
“Ziklon B” foi um pesticida usado pela Alemanha nazi nas câmaras de gás nos campos de
extermínio. A exposição poderá ser visitada de terça-feira a domingo das 10h00 às 12h30 e das
13h30 às 18h00.

Nota Biográfica
António Quintas, licenciado em design pela Universidade de Aveiro. Iniciou a sua atividade
artística no campo da publicidade e design, tendo ganho o 2.º Prémio em concurso Nacional de
Desgin em 1978.
Tem participado em várias exposições individuais e coletivas. Tem ganho vários prémios
Nacionais e Internacionais de design.
Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores
cumprimentos,
Simão Santana
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro

