A POUCO E POUCO,
AS COISAS COMEÇAM A AQUECER.
Devagar (devagarinho quando e como tiver que ser), começa-

Mas há mais, muito mais. Paralelamente, o Zigur Fest irá

mos a fazer o caminho mais bonito - sem o reboliço de outros

construir um programa de conferências e conversas públicas,

anos, é certo, mas com aquele calor tão familiar de fazer o

que irão decorrer em Lamego e num espaço virtual, atenuando

que mais gostamos.

assim as distâncias impostas pela pandemia. Regressa
também o “Som do Espaço”, uma série de instalações com

De Agosto a Dezembro, o Zigur Fest vai-se reimaginar para

curadoria de Manuel Guimarães que levarão a diferentes

se adaptar a uma nova realidade. Mas nós gostamos de um

espaços históricos da cidade peças acusmáticas exclusivas.

bom desafio e por isso vamos fazer um festival mais longo

Adicionalmente, o artista plástico João Pedro Fonseca vai

no tempo, mais permanente na cidade, mais seguro e com

assinar uma instalação para a cidade.

novas regras.
Por último, está também confirmada a realização de mais
Mas também vamos manter a sede de descoberta, a vontade

uma edição da ZONA - Residências Artísticas de Lamego.

de vos fazer reflectir e sonhar, e acima de tudo vamos conti-

Com uma open-call aberta até dia 30 de Julho, tem o objetivo

nuar a lutar pela intervenção cultural e artística numa altura

de impulsionar no município lamecense o desenvolvimento

em que a sua importância é cada vez mais imensurável.

artístico contemporâneo e a promoção de linguagens

Em jeito de antecipação da celebração dos 10 anos do festival - que serão assinaladas com toda a liberdade e fervor em
2021 -, o Zigur Fest de 2020 irá apresentar uma mão cheia de
concertos espalhados pela cidade e pelo tempo. Entre valores

interdisciplinares. Deste concurso serão selecionados dois
candidatos, aos quais será atribuída uma residência à criação
durante o período de 15 Agosto a 5 de Setembro de 2020.
As apresentações dos trabalhos finais deverão ocorrer de 29
Agosto a 5 de Setembro.

emergentes e outros já estabelecidos, haverá ainda espaço
para a apresentação de uma peça interdisciplinar criada por

Como tantas vezes dissemos ao longo dos últimos dez anos,

encomenda para o festival.

“estamos aí”. Agora mais que nunca. Trazemos mais novidades em breve.

