Laboratório de Escuta
Jovens, Cultura, Participação
junho 2021 — maio 2022
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Laboratório de Escuta
Jovens, Cultura, Participação
O que te atrai e afasta
dos espaços culturais da
tua cidade?
O que mudarias na
programação existente?
Qual a voz que queres
ter num museu, ou
num teatro?

O Laboratório de Escuta – Jovens, Cultura, Participação
pretende criar uma plataforma de diálogo crítico
entre pares sobre as experiências e interesses de
cada um, em articulação com a programação para
jovens de cinco instituições – maat - Museu de Arte,
Arquitetura e Tecnologia, BoCA - Biennial of
Contemporary Art, Galerias Municipais e LU.CA Teatro Luís de Camões, em Lisboa, e Casa da Cerca Centro de Arte Contemporânea, em Almada.

— Para quem?

Jovens entre os 15 e os 25 anos.

— Quando?

Entre junho de 2021 e maio de 2022. Podes participar
em todas as sessões ou só em algumas, de acordo
com a tua disponibilidade e interesse.

— Onde?

Presencial (maat, BoCA, Casa da Cerca, Galerias
Municipais, LU.CA).

A participação nas sessões é remunerada
(15€ em vales presente por sessão).

Inscrições e mais informações: Preenche o formulário de inscrição aqui
ou escreve para youthinmuseums@ics.ulisboa.pt
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Calendário
23 de Junho
17.30–19.30h
maat

Com vista para o rio, entre cidades – Lisboa e Almada, vamos conversar
sobre a voz e visibilidade dos jovens na programação dos museus,
teatros e outros espaços culturais. Será preciso falares mais alto para
te verem? O que tens a dizer?

Com: Joana Henriques Simões e Fabrícia Valente.

30 de Junho
17.30–19.30h
maat

O que é um coletivo de jovens e como pode existir dentro de um
museu, de um teatro ou online? Em tempos de distanciamento social
vamos falar sobre práticas artísticas colaborativas e identidades coletivas.
Se o desafio fosse trabalhar com quem não conheces sem saber o
resultado, aceitavas?

Com: Fabrícia Valente e Sara Franqueira.

7 de Julho
17.30–19.30h
LU.CA

O que pode ser um teatro? No LU.CA, queremos saber se para ti um
Teatro pode ser um espaço de formação cultural e política, de liberdade
e identificação. Vamos entrar no palco para conhecer, conversar e
discutir sobre a função destes espaços mas também sobre as memórias
culturais mais recentes e como queremos projectar um teatro para o
nosso futuro.

Com: Leonor Bettencourt Loureiro e Susana Menezes.

21 e 22 de Julho
15.00–18.00h
Casa da Cerca

Um encontro-conversa sobre O Chão das Artes-Jardim Botânico e o
projeto educativo Herbário Criativo da Casa da Cerca - Centro de Arte
Contemporânea. Que experiências de expressão plástica gostarias de
fazer com as plantas desta coleção viva? Arte e Natureza cruzam-se
numa partilha sobre como criar e programar com jovens.
Aprendemos juntos?

Com: Mário Rainha Campos e Sílvia Moreira.

As restantes sessões serão agendadas em setembro de 2021.
O Laboratório de Escuta – Jovens, Cultura, Participação é desenvolvido no âmbito do
projeto de investigação YouthInMuseums, coordenado pela Carolina Silva, investigadora
do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.
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