
 

 

 

 

6 de Maio de 2020 

Com Sofia Botelho e Jesse James [Walk&Talk] 
 

Quando em Março várias programações começaram a ser canceladas ou adiadas, a nossa reação 

foi de negação. Rapidamente percebemos, entretanto, que éramos obrigados a parar. Como reagir? 

O que poderíamos fazer? 

 

A nossa primeira preocupação foi salvaguardar os compromissos com a nossa equipa, artistas, 

fornecedores e parceiros. E depois, quisemos aproveitar a pausa (que não é bem uma “pausa”) para 

reflectir: 

• Numa dimensão “micro” e introspectiva, no agora e no futuro, que sempre aconteceu, mas 

que em 2019 ganhou outros contornos (estávamos a um ano de completar uma década de 

trabalho) e que se traduziu logo em algumas mudanças. O que vai continuar a mudar? O que 

é preciso corrigir? Como mantemos uma relação de confiança com artistas, parceiros e 

publico? 

• Numa dimensão “macro”, quase existencial, muito ligada ao sistema cultural e artístico e do 

que podem ser as estratégias e políticas culturais do futuro. Pensamos em questões ligadas 

ao activismo e à advocacia cultural. Que outras dimensões é que o festival poderia assumir? 

 

O Walk&Talk foi sempre um lugar de resistência, de persistência. E 

como tal, ele tinha de acontecer. Primeiro, porque era um compromisso 

connosco, com a equipa, com os artistas, os nossos parceiros, os 

nossos fornecedores, com os públicos. Segundo, porque não podíamos 

continuar estas políticas de desinvestimento e descapitalização no 

sector. 

 



 

 

Assim, decidimos passar a 10ª edição para 2021, garantindo aos projectos que estavam em curso 

condições de apresentação. Deixávamos, assim, 2020 livre para imaginar coisas novas. 

Em 2020, teremos a edição 9.5. Decidimos encarar o online como uma oportunidade para fazer 

outras coisas e para nos desafiarmos, e não apenas como uma uma plataforma de divulgação e 

partilha de conteúdos. Será também necessário salvaguardar a fisicalidade dos projectos e criar 

equilibrio. Imaginámos um novo festival com outros formatos, para os quais convidámos os artistas a 

criar novos projectos, novas comissões.   

Há coisas que antes não conhecíamos ou não tínhamos experimentado. 

Estamos a repensar projectos, ritmos, dinâmicas, circuitos alternativos 

de interacção com os públicos. Podemos expandir e isto agrada-nos. 

 

Queremos um equilíbrio entre a imaterialização e a fisicalidade; entre o online e o onsite, capaz de 

transitar entre dimensões e criar traduções nos projetos, entre o campo virtual e o espaço físico. A 

maior parte destas novas comissões, terá uma tradução no espaço físico na Ilha, seja com uma peça 

ou uma performance, activadas localmente pela nossa equipa, respeitando todos os distanciamentos 

sociais. Haverá outros circuitos alternativos de interacções e afectos.  

A edição 9.5 está marcada no tempo, para acolher, apresentar e estrear trabalhos / momentos / 

situações entre 9 e 19 de Julho. O conteúdo estará acessível apenas no website e disponibilizado / 

desbloqueado cronologicamente. Queremos que as pessoas possam ver com tempo, sem pressa. 

Depois, tudo ficará num arquivo digital. Este será um teste à forma como continuamos a mover ideias 

entre lugares. 

O walk&talk surge de uma reação a um contexto, à crise, mas acima de tudo ao espaço publico. 

Nestes primeiros (quase) 10 anos temos falado muito de território, lugar, espaço, de mapear relações 

entre centro e periferia (geografia). Já na transição de 2019 para agora, estávamos a questionar isto 

do “espaço público” e do “território” na sociedade contemporânea. Chegámos à ideia de “espaço 

comum” e de como esta pode traduzir muitas das questões que o festival já vinha tocando e que 

podiam tornar-se centrais no futuro, talvez nos próximos 10 anos. 

Como 2020 era o ano do nosso 10º aniversário, íamos curar o circuito Ilha e tínhamos decidido ter a 

questão da “comunalidade” como ponto de partida. Depois veio esta situação, e à luz de tudo o que 

se passava, decidimos que na edição 9.5 daríamos os primeiros passos para iniciar uma conversa 

sobre comunalidade. Pretendemos que este seja um exercício curatorial, extendido a toda a equipa, 

aos artistas e parceiros, a todos os que podem contribuir. O festival será o nosso “bem comum”, 

pertencerá a todos nós. É uma ideia que continuaremos a construir ao longo do próximo ano e que 

só poderá funcionar se considerarmos três factores: 

1. A dimensão expansiva: trazer mais pessoas para o debate ser 

plural 

2. Uma ideia de tradução: com empatia e generosidade traduzir o 

nosso discurso para que todos os envolvidos o possam 

compreender. 

3. A partilha: de poder, de influência, de processos, de decisão. 

 

 



 

 

Tendo participado num encontro da European Festivals Association, algumas interrogações 

partilhadas por vários profissionais são estas: 

• Não há um lugar efectivo de reflexão 

• Há uma incapacidade do sector se unir 

• Será necessário reavaliarmos as missões e os valores dos nossos festivais 

• Pensar a relação entre o local e o internacional. O internacional tem sido uma forma de 

valorização. Estando agora impedidos de viajar, o que vai afectar o nosso trabalho e 

colaborações, como vamos reconectar ao local? 

• Há uma obsessão com os números – de actividades, espectadores/visitantes, etc. Será 

necessário repensar os sistemas de valorização. 

• Deveremos reconsiderar os ritmos e as formas de programar. 

 

 

Discussão 
 

• Disseram que o online está a criar oportunidades de expansão e que isto vos agrada. Não 

têm medo de gostar “demasiado” disso? 

 

O online não substitui, nunca substituiu; complementa. Usámo-lo como instrumento de comunicação, 

sobretudo, mas estamos agora a descobrir outras potencialidades. No entanto, deve ser criado um 

equilíbrio, é preciso garantir a interacção, a fisicalidade. 

 

• Sempre nos referimos aos websites como “sites”. Agora eles tornam-se num verdadeiro 

“sítio”, um espaço comum. É mais fácil participar. O que é que o virtual nos pode trazer? Que 

oportunidades existem aqui? 

 

• Esta situação fez-vos repensar a vossa missão? 

 

Sim, estamos a pensar na nossa relação com o lugar e o local, com os nossos stakeholders (equipa, 

parceiros), processos de candidaturas e linhas orientadoras. Talvez devamos dar um passo atrás. 

Qual é o real envolvimento das pessoas quando o festival se realiza ao longo de 10 dias? Temos que 

ter uma presença maior, extendê-la ao longo do ano. 

 

Estamos também a pensar na nossa interligação com outros sectores (com o Turismo, por exemplo), 

com a educação, com a economia, com sectores de produção. Se estamos a falar de comunalidade 

temos também de trabalhar para esta comunalidade. 

 

Deveremos também olhar à nossa volta e pensar: quem está connosco, ao nosso lado? O nosso 

festival tem criado uma rede de afectos, contagiante. Não é um festival que se impõe, trabalha “com”. 

 

• Temos estado a falar em “pausa”. A questão é que isto não é uma pausa. A pausa 

pressupõe que as coisas depois continuam no ponto onde ficaram. E não é o caso. Não é 

uma pausa. É uma ruptura. 

• A pausa em si mesma não será algo negativa. Negativo é o facto das pessoas ficarem sem 

quaisquer rendimentos. Nada será como antes, enquanto não houver uma vacina ou um 

tratamento eficaz. 



 

 

• A “pausa” é necessária... Muitas vezes impossível de acontecer devido ao ritmo acelerado a 

que estávamos habituados... A ferida (enorme) que ficou exposta foi a precariedade e a não 

proteção dos profissionais do setor. 

• Estamos a falar em “pausa” enquanto momento de reflexão. 

• Os artistas não param estão em ebulição, mas na verdade há tá toda umad equipas de 

profissionais conexos sem chão…não estamos tomos no mesmo barco é verdade! 
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