20, 21 E 22 DEZ
21H30 9.30PM

O’CULTO DA AJUDA

MUTABILIS/rosa

Paula Pinto, ANTÓNIO SOUSA DIAS,
Daniel Rondulha e José Luís Ferreira
PORTUGAL 2017

Mutabilis é uma instalação imersiva com performance inspirada na flor do
Hibiscus mutabilis, também conhecida como “rosa louca”. Esta flor floresce de
manhã em branco puro, passando por um rosa vivo intenso, tornando-se violeta
nos dias seguintes. MUTABILIS propõe um caminho onde a coexistência de
diferentes espaços e tempos revela a mudança como a única constante na vida.
Mutabilis is an immersive installation-performance inspired in the Hibiscus
mutabilis flower, also known as “crazy rose” in Portuguese. This flower blossoms
in the morning in pure white, passing through a live intense pink, becoming violet
in the following days. MUTABILIS proposes a pathway where the coexistence of
different spaces and times reveals change as the only constant in life.
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Paula Pinto, bailarina do extinto Ballet Gulbenkian (1982-2002) desenvolve processos criativos
multidisciplinares através do projecto Compota (www.compota.pt) desde 2004.
António de Sousa Dias, compositor, artista multimédia, performer e investigador, compõe
música para filmes, documentários e animações, trabalha em diversas formações e gêneros,
além de obras de performance, teatro musical, multimédia e instalação.
Paula Pinto, dancer of the extinct Ballet Gulbenkian (1982-2002) develops multidisciplinary
creative processes through Compota project (www.compota.pt) since 2004.
António de Sousa Dias, composer, multimedia artist, performer and researcher, composes music
for films, documentaries and animations, works in several formations and genres, as well as
performance works, musical theater, multimedia and installation.

