
Álbum 
Yola Semedo prepara-se para o 
lançamento do seu duplo álbum nos 
dias 21 e 22 deste mês em Luanda.

Televisão
Série “La Casa de Papel”  volta a ser 
exibida no pequeno écran em espa-
nhol dado o sucesso que alcançou.

Música
Mais de duas dúzias de músicas de 
Elton John foram reinterpretadas por  
Miley Cyrus, Coldplay e Ed Sheeran. 

Figuras
Cantora norte-americana Cardi B está 
grávida de Offset, rapper do grupo 
Migos.

Gala
Sociedade cabo-verdiana de Música 
prepara gala de homenagem aos 
compositores do país.

seu suplemento diário de lazer e Cultura
CARTAZ
Mais de 300 pessoas visitaram a exposição colectiva 
“Indivíduo. Cidade. Metamorfose” na Jahmek 
Contemporary Art em Luanda
A galeria fundada por Mehak e Jardel Vieira representa a 
ligação tripartida do amor à arte e à aida. Uma experiência 
que inspira o convívio entre indivíduos num universo de 
diversidade cultural, intelectual e conceptual

Augusto Nunes

M ais de 300 pesso-
as de diferentes 
faixas etárias vi-
sitaram, há pou-
co menos de uma 

semana, a exposição colectiva in-
titulada “Indivíduo. Cidade. Me-
tamorfose”, na recém-inaugura-
da galeria Jahmek Contemporary 
Art, em Luanda.

A colecção que está patente ao 
público até 24 deste mês, reúne 
obras de vários artistas repre-
sentados pela galeria: Délio Jas-
se, Francisco Vidal, Iris Buch-
holz, Kiluanji Kia Henda, Nástio 
Mosquito, Tiago Borges e Yona-
mine.

Congrega obras em acrílico so-
bre tela, fotografias, desenho e 
vídeo-instalação. Trata-se da 
primeira exposição da galeria e 
que estará aberta de Terça-feira a 
Sábado, das 10 às 19 horas.

A directora da Jahmek Con-
temporary Art, Mehak, em con-
versa com OPAÍS, adiantou que 
o novo Espaço apresenta-se co-
mo uma Plataforma - Galeria que, 
através do seu programa de expo-
sições, propõe-se promover o di-
álogo e o pensamento crítico em 
torno da expressão artística visu-
al de Luanda, através do trabalho 
produzido pelos artistas que re-
presenta, tanto no panorama na-
cional como além-fronteiras. 

A Jahmek Contemporary Art, 
surgiu como fruto da relação pro-
lífica que os seus fundadores têm 
desenvolvido com uma nova ge-
ração de artistas e pensadores 
surgidos no pós-guerra em An-
gola, que muito cedo revelou-se 
determinante para o desenvolvi-
mento, disseminação e reconhe-

cimento da expressão artística 
plástica produzida localmente, 
com repercussão internacional. 

Segundo a responsável, é nes-
se contexto temporal e geográfi-
co que surge a Jahmek, em con-
sequência do interesse após  anos 
vibrantes de projectos desenvol-
vidos em conjunto, de apresentar 
e representar alguns dos valores 
mais relevantes da contempo-
raneidade artística: Délio Jasse; 
Francisco Vidal, Iris Buchholz, 
Kiluanji Kia Henda, Nástio Mos-
quito, Tiago Borges e Yonamine. 

Projectos
Paralelamente às exposições co-
lectivas e individuais patentes, a 
Jahmek pretende desenvolver 
também uma programação in-
clusiva, através da organização 
de um leque de iniciativas, con-
versas e debates, que promovam 
um diálogo directo com temas da 
actualidade, com enfoque espe-
cial no trabalho produzido pelos 
artistas representados - pers-
pectivando a sua contribuição e 
legado, tanto no panorama cul-
tural angolano como à escala in-
ternacional.

Segundo a responsável, esta 
abordagem e posicionamento da 
Jahmek Contemporary Art  pre-
tende contribuir para um abor-
dagem em torno do estado actu-
al das artes, a par das necessida-
des e recursos que determinam o 
seu estado actual.

Nesta sua acção de responsa-
bilidade social e educativa, que 
se anunciam imperativas enqua-
drar neste contexto, a directora 
recorda a relevância das preocu-
pações éticas e estéticas, que se 
impõem num país com as carac-
terísticas de Angola, em todas as 
suas dimensões.

CARLOS  CÉSAR
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Festival de teatro 
prossegue com 
exibição de ou-
tros colectivos
A 8ª edição do Festival Internacional da 
Paz, dedicada às artes cénicas prossegue 
esta semana, na LAASP, em Luanda, 
com a representação de vários colectivos 
proveniente de diferentes pontos do país e 
do estrangeiro

Valquíria Martins

O espectáculo que se pro-
longará até dia 15 deste 
mês, teve início no pre-
térito dia 2, com a exi-

bição do grupo Protevida, com a 
peça “Os livros devem ser quei-
mados” e o Amazonas, também 
de Luanda, com a peça intitulada  
“Os hóspedes”.

A festa prosseguiu com a exibi-
ção dos colectivos Enigma Teatro, 
com a peça “A grande questão” , E 
o Henrique Artes com   “Hotel Co-
marca”, Projecto Vela com a peça 
“Lupulo”,  entre outros.

O  director da promotora “Actos 
e cenas”, Osvaldo Moreira, em en-
trevista a OPAÍS, referiu que  é  a 
primeira vez que o festival se rea-
liza em simultâneo nas  províncias 
de Luanda e do Bié.

Referiu que em Luanda, além 
dos grupos locais, o festival conta 
com a participação dos colectivos 
das províncias do Uíge, com “Uni-
dos em Cristo”, Bengo, com “Pro-

Artistas convidados 
Délio Jasse

 Nascido em 1980 em Luanda, 
Angola. Vive e trabalha em Milão, 
Itália. O seu trabalho fotográfico 
cruza muitas vezes imagens en-
contradas com vestígios de vidas 
passadas (fotografias encontradas 
de passaportes, álbuns familiares, 
e tantos outros) para desenhar liga-
ções entre a fotografia, em particu-
lar o conceito de “imagem latente”, 
e a memória.  

Jasse também trabalha os pro-
cessos de impressão fotográfica 
analógica, incluindo cianótipos, 
platina e processos de impressão 
antigos, além de desenvolver téc-
nicas individuais de impressão.

Esses processos conferem um 
caráter monotípico aos seus tra-
balhos, subvertendo a reproduti-
bilidade do meio fotográfico digi-
tal, através da intervenção direc-
ta em suportes não convencionais 
e também a aplicação de emulsão 
com traços gestuais ou com notas 
cromáticas. 

 
Francisco Vidal
Nasceu em Lisboa em 1978, é por-
tuguês, angolano e cabo-verdia-
no, vive entre Luanda, Angola e 
Lisboa, Portugal. 

É reconhecido pelas suas gran-
des instalações de pintura, traçan-
do poderosas linhas caligráficas 
sobre telas de serigrafia, retratan-
do flores de algodão em cores vivas 
e variados esquemas cromáticos. 

As flores fazem alusão à uma re-
volta liderada por trabalhadores 
agrícolas de uma plantação de al-
godão portuguesa/belga em Ango-
la, em 1961.

Iris Buchholz Chocolate
Nascida na Alemanha em 1974. Vi-
ve e trabalha em Luanda, Angola. 
Grande parte do seu trabalho colo-
ca em questão noções de percepção 
e memória, algures entre o câno-
ne da história, com as suas narra-
tivas lineares, e o arquivo da me-
mória colectiva.

Os corpos carregam experiên-
cias passadas e reflectem sobre 
apropriação e reprodução cultu-
ral. Ao mesmo tempo, há uma re-
ferência clara à cultura local como 
substrato desse questionamento. 
Usando diferentes médias e tra-
balhando em estreita colaboração 
com artesãos locais, Iris desenvol-
ve uma narrativa poética que en-
globa diversos momentos e ques-
tiona as suas consequências na me-
mória. 

Kiluanji Kia Henda 
Nascido em Angola em 1979, vive 
e trabalha em Luanda. O interes-
se de Kia Henda pelas artes visuais 
surge pelo facto de ter crescido num 

dartes”, Huíla com “Horizontes da 
Vida”, Cuanza-Sul com o grupo 
“PUNIV”, e Benguela com o gru-
po “Monumental Teatro”.

Além das peças de teatro, o fes-
tival reserva ainda  dois shows de 
humor com Nelson Vemba e  Ar-
tur Pop. 

Osvaldo Moreira adiantou, 
igualmente, que na província do 
Bié, o festival que iniciou no pas-
sado dia 4, data em que se come-
mora o Dia da Paz e Reconciliação 
Nacional, encerrou Domingo, no  
Cine Sporting. 

Já o  Bié,  avançou, contou com 
a participação de  dois grupos de 
Luanda: “Protevida” e “Etu Ngó”, 
de Benguela o “5 de Junho,” Cuan-
do Cubango, o grupo “Estrelas ao 
palco”, Huambo o  “Colectivo re-
velação” e o Bié, na qualidade de 
anfitrião, com  os grupos “Olom-
bangui”, “Ine Marista” e “Jovens e 
o livro”.

Para a selecção dos grupos para a 
sua participação nesta edição, fo-
ram seguidos dois critérios do es-
pectáculo antertior. 

Músico 
angolano 
Yami Aloelela 
Cabo Verde 
para 
residência 
artística

O músico angolano Yami 
Aloelela realizará, Sex-
ta-feira, uma residência 

artística na cidade da Praia, re-
velou a organização em comu-
nicado de imprensa.

O projecto que se estende até 
ao dia 22 deste mês, visa pro-
mover o intercâmbio cultural, 
a troca de experiências artís-
ticas, o diálogo e o debate so-
bre música com enfoque na lu-
sofonia.

O cantor com uma longa car-
reira, personifica a fusão de es-
tilos, ritmos e influências de to-
da a lusofonia

De acordo com o comunica-
do, durante quase 10 dias, serão 
promovidos concertos, confe-
rências, workshops, degus-
tações e exposições que têm a 
música, cujo fio condutor é a 
música, mas que agrupam de 
forma transversal um conjun-
to de áreas, como o artesanato, 
a pintura e a literatura.

Segundo ainda o comunica-
do, os workshop’s cingir-se-
ão a temas como “Direitos do 
autor”, a “Livre circulação da 
cultura no espaço CPLP”, bem 
como os “Patrimónios da luso-
fonia e da hmanidade”, confi-
guram uma componente im-
portante do projecto.

Yami Aloelela em Cabo Verde

meio de entusiastas da fotogra-
fia. A ligação com a música e o te-
atro de vanguarda, fizeram parte 
da sua formação conceptual, tal 
como a colaboração com colecti-
vos de artistas em Luanda. 

Usa frequentemente a arte co-
mo método para transmitir e for-
jar a história. Mais do que reunir 
peças de um enigma complexo 
de diferentes episódios históri-
cos, Kia Henda explora a foto-
grafia, o vídeo, a performance, 
a instalação e a escultura para 
materializar narrativas fictícias 
e deslocar os factos a diferentes 
temporalidades e contextos. 

Nástio Mosquito
É um artista multimédia co-
nhecido pelas suas performan-
ces, vídeos, música e poesia que 
revelam o compromisso activo 
com as potencialidades ilimita-
das da linguagem. 

O seu trabalho lida com ques-
tões relativas às necessidades 
humanas elementares, desde a 
alimentação ao sexo, porém a sua 
pesquisa sobre identidade pesso-
al visitam ocasionalmente a sua 
nacionalidade. 

 
Tiago Borges Tiago
Nasceu em Luanda em 1973 e in-
teressa-se pelos sentidos, me-
táforas,  e percepção, enquanto 
opera curtos ensaios metafóri-
cos visuais/provocativos/poéti-
cos que evocam a memória, his-
tória ou humanismo.

Brincando com o espectro de 
possibilidades infinitas versus 
finitas, que vão do medium ao 
pensamento. Bacharel em Ar-
quitetura (Universidade de Man-
chester); Mestre em Design Inte-
rativo (Royal College of Art).

Yonamine
 Nascido em Angola em 1975, vi-
veu em Angola, Zaíre (R.D.C.), 
Brasil e Reino Unido. Actual-
mente, vive no Zimbábwe e tra-
balha entre Luanda, Lisboa e 
Berlim. A prática artística prolí-
fica e diversa de Yonamine inclui 
pintura, desenho, graffiti, bo-
dyart, fotografia, vídeo e outras 
disciplinas. As suas instalações 
multimédia são diários pessoais.

Actualmente, o seu trabalho 
é articulado por complexas ins-
talações, murais de grandes di-
mensões, fotografias e vídeos. 
Nessas obras, o artista faz re-
curso a uma larga variedade de 
objectos e materiais, como jor-
nais, serigrafias, desenhos, cola-
gens e traços, usando imagens da 
cultura pop, filmes americanos, 
personalidades e figuras políti-
cas do continente africano e do 
mundo em sobreposição. 


