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MOTOFONIAde Fernando MotaConvento da Saudação, 21 de Abril às 16h00entrada livre - agradecemos contribuições para
o nosso Cabaz Solidário Os sons contam histórias que não precisam de palavras. Levam-nos a sítios. Dentro de nós. Onde
nunca antes estivemos. Não entendemos tudo. Não precisamos de entender tudo. Pressentimos uma harmonia. E
partilhamos esse espaço de convergência. Encontramo-nos neste sítio que se chama agora. E talvez nunca nos voltemos
a cruzar. Temos isto de comum. O estar.Motofonia é um solo poético para todas as infâncias que utiliza elementos
naturais e objectos do quotidiano para desenhar uma viagem sonora e visual.Tenho desde sempre um fascínio pela
transformação de objectos do quotidiano em instrumentos musicais, objectos sonoros, mecanismos que além de serem
fontes geradoras de som funcionem também enquanto engenhos cénicos comunicantes pelo seu lado visual e
simbólico.Através de um loop sampler gravo, reproduzo e sobreponho em tempo real qualquer som, criando paisagens
sonoras, construções rítmicas, coros ou mesmo diversas camadas de \"silêncio\"...Interessam-me as histórias dos objectos
e as viagens pelas quais eles nos podem levar. Interessam-me as viagens e os espaços pelos quais elas nos podem
levar.Interessam-me os espaços e as imagens pelas quais eles nos podem levar. Interessa-me deixar-me levar. Fernando
Mota | Concepção, Instrumentos Musicais, Música Original e Interpretação Jorge Laurentino | Assistência Artística Marta
Carreiras | Figurino e Espaço Cénico Jochen Pasternacki | Desenho e Operação de LuzSusana Lamarão | Produção Susana
Paiva | Fotografias e Videos Promocionais
Sábados no Convento é uma inciativa do Espaço do Tempo com o intuito de promover um dia em família no Convento
da Saudação. Temos para propôr um espectáculo infanto-juvenil seguido, sempre que possível, de um atelier para os mais
pequenos.Próximos espectáculos19 de Maio às 16h00Smart as a donkeyTamtam *extensão festival FIMFA Lx*9 de Junho
às 17h00Sopa Nuvemantóniopedro e Carolina Bergeron*10 de Junho às 17h00A Formiga e a Cigarra Chão
d\'Oliva*espectáculos inseridos no Festival de Marionetas de Montemor-o-Novo Projecto co-financiado por:

o espaço do tempo - programação > espectaculos em Montemor

http://www.oespacodotempo.pt

