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Lewis, jovem de 19 anos, nascido e criado em Lisboa, apaixonado pela música,
tem no Hip Hop e nas sonoridades mais urbanas a sua zona de conforto.
Mas não fecha as portas e mantém o ouvido atento a novas sonoridades vindas
de África e à nova vibe presente em Londres, que também lhe serve de inspiração.
Duração 1 hora (aproximadamente)

GAIVOTAS
EM MARVILA
A 3ª edição de Gaivotas em Marvila, programação conjunta do Polo Cultural Gaivotas | Boavista e
da Biblioteca de Marvila, tinha apresentação prevista nas últimas duas semanas de janeiro de 2021.
Uma semana antes, foi decretado o segundo confinamento, o que obrigou ao reagendamento das
seis propostas previstas, quatro espetáculos de dança e dois de música, para novas datas.
Por essa razão, os espetáculos serão apresentados de forma mais espaçada no tempo, entre abril e
julho, procurando respeitar a disponibilidade dos artistas que aceitaram o convite para participar
nesta iniciativa.
Assim, inicia-se esta programação com dois espetáculos de dança contemporânea: Tríptico, de
Carlos Marecos e Sofia Silva/Inestética (23/4), e Lapso Lento, de Marta Vieira (25/4). Seguir-se-á
Lewis CZM, artista singular no meio do Hip Hop/DJing (27/4), e convidados.
Em maio, apresenta-se o bailado contemporâneo O Primo Basílio (20/5), adaptação da obra
homónima do escritor Eça de Queirós, criado pela Dança em Diálogos, e com música de
Fernando Lopes-Graça e Luís de Freitas Branco. De seguida, outro projeto de dança contemporânea,
Enquanto tento fundir-me, de Maria Varbanova (2/6) e encerra-se Gaivotas em Marvila, em julho,
com o Duo de Ventos (Rita Mendes e João Vidinha; 16/7), numa abordagem diferente à música
erudita.
Esta é uma oportunidade, inédita nesta rubrica de programação, de apresentar Dança e Música,
com projetos muito diferentes entre si, que revelam a capacidade criativa de um setor cultural
atualmente ainda mais fragilizado e para quem estes dois equipamentos municipais, na prossecução
das suas missões, continuarão a procurar contribuir para a sua sustentabilidade.

O Polo Cultural Gaivotas | Boavista e a BLX - Biblioteca de Marvila apresentam a terceira edição da
rubrica de programação Gaivotas em Marvila, entre os dias 23 de abril e 16 de julho de 2021.
O Polo Cultural Gaivotas | Boavista é um centro para a criação artística, disponibilizado pela
Câmara Municipal de Lisboa ao setor cultural na cidade.
Este equipamento gere salas de ensaio e de escritório, dedicadas às artes performativas (Edifíciosede, antiga Escola das Gaivotas), Residências Artísticas (Boavista e Monsanto), a Loja Lisboa
Cultura e os programas Lusco-fusco e Gaivotas em Marvila.
A Biblioteca de Marvila, a maior biblioteca municipal de Lisboa, é um espaço de leitura, arte,
formação e aprendizagem,onde se pensa uma programação cultural que tem como um dos seus
principais objetivos o apoio às artes e aos artistas emergentes.
O programa Gaivotas em Marvila tem como objetivo dar oportunidade a jovens artistas e novos
criadores, que tenham passado pelas salas do Polo, em fase de criação ou ensaio, e que não tenham
ainda conseguido um espaço de apresentação em Lisboa, de poderem utilizar o auditório da
Biblioteca de Marvila como palco para a sua estreia na cidade. É desse encontro, entre a missão do
Polo de disponibilizar recursos aos artistas durante a fase de criação e desenvolvimento dos seus
projetos artísticos, e os objetivos da Biblioteca de Marvila, de apresentar novos criadores e novos
projetos, que surge este programa.

