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ENTRADA LIVRE

A colaboração entre pensadores, investigadores,
intelectuais e a criação artística é fundamental para um
olhar crítico e transformador do mundo contemporâneo.
No caso do Teatrão, apostado em inspirar o seu público
com criações que o interrogam e mobilizam sobre o
estado atual do mundo, tem-se construído uma relação
muito sólida de trabalho, de múltiplos formatos, com o
Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra
(CES-UC). Com outros Centros de Investigação locais,
nacionais e internacionais também, mas o CES é um
parceiro fundamental e inspirador para a nossa atividade.
É nesse contexto que surge, associada ao espetáculo
“Os cadáveres são bons para esconder minas”, a conversa
“Guerra Colonial – Memória e esquecimento”, organizada
em parceria com o projeto CROME e que parte deste
espetáculo para discutir, 50 anos depois, questões sobre
a Guerra Colonial. Neste caso, porque o espetáculo
convoca um olhar atual sobre os ex-combatentes, os
seus percursos e o impacto deste conflito nas suas
trajetórias, sublinhando a complexidade e legitimidade
dos diferentes lugares de fala, convidamos artistas e
investigadores a estabelecer ligações entre o objeto
artístico e a produção de conhecimento pós-colonial.
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Miguel Cardina

Investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de
Coimbra. É membro da coordenação da linha temática “A Europa e
o Sul Global: Patrimónios e Diálogos”. Foi Presidente do Conselho
Científico do CES (2017-2019). É coordenador do projeto «CROME
– Crossed Memories, Politics of Silence. The Colonial-Liberation
Wars in Postcolonial Times», financiado pelo European Research
Council. É autor ou co-autor de vários livros, capítulos e artigos
sobre colonialismo, anticolonialismo e guerra colonial; história das
ideologias políticas nas décadas de 1960 e 1970; e dinâmicas entre
história e memória.

Marta Lança

Trabalhadora independente em várias áreas no sector cultural, do
cinema à programação. Muitos projetos são ligados ao Brasil e a
países africanos de língua portuguesa, onde tem passado grandes
temporadas. Formou-se em Estudos Portugueses e é doutoranda
em Estudos Artísticos (FCSH – UNL). Colaborou com diversas
publicações portuguesas e angolanas. Criou as revistas V-ludo, Dá
Fala e o portal BUALA (dinamizado desde 2010). Faz traduções de
francês para português, nomeadamente de pensadores africanos
como Achille Mbembe e Felwine Saar.

Jorge Palinhos

Escritor e dramaturgo. As suas obras já foram apresentadas e/
ou editadas em Portugal, Brasil, Espanha, Estados Unidos da
América, França, Países Baixos, Bélgica, Alemanha, Suíça e Sérvia.
Formou-se em Línguas e Literaturas Modernas pela Faculdade de
Letras do Porto, em 2000 e é mestre em Terminologia e Tradução
também pela Faculdade de Letras, com uma tese sobre Estudos
de Texto. Foi revisor de textos, tradutor, coordenador editorial e
colaborador de várias publicações. Doutorado em Estudos Culturais
com uma tese sobre dramaturgia lusófona contemporânea. Foi
dramaturgo e dramaturgista convidado na Capital Europeia da
Cultura Guimarães 2012, é dramaturgista da companhia belga
Stand-up Tall, investigador residente da companhia Visões Úteis, e
docente convidado da Escola Superior Artística do Porto e da Escola
Superior de Teatro e Cinema.
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