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URDI 21

REGRESSAR À PRAÇA PARA
VER FUTUROS

Na Praça Nova, em Mindelo, a montagem dos stands para a Feira da URDI 21. Fotografia: Bob Lima.

“DEIXEMOS A ESPERANÇA
PERDOAR A ALMA QUE
NÃO OUVE SENÃO A
ESPERANÇA”.
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É com este verso pleno de sabedoria, do poeta
João Vário, escrito de modo afinal semelhante ao do artesão que ergue a vida a moldar
o barro, ou seja, com as próprias mãos, que
a equipa do Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design – CNAD, instituto público
sob a tutela do Ministério da Cultura e das
Indústrias Criativas, lhe pretende dar, estimado leitor e estimada leitora, as boas-vindas à URDI, Feira do Artesanato e Design de
Cabo Verde 2021, que acontece de 24 a 28 de
novembro em Mindelo, na ilha de São Vicente. Cuidamos que se encontre de viva saúde,
mais do que nunca, tendo em conta os desafios atuais com que o mundo se continua a
deparar e o nosso país a enfrentar, e acreditamos que, juntos, saberemos alavancar as
mudanças que se avizinham.

No percurso que já leva cinco anos a forjar
uma cidade de flores, a cidade URDI, na qual
a mão é força maior que a rocha e o convívio é a alma, a Feira do Artesanato e Design
de Cabo Verde consolida-se como atividade
cultural de referência no contexto nacional,
com reconhecido mérito internacional, ao
serviço da utopia. Em 2020, quando a maioria das atividades no país foram canceladas,
remamos contra a corrente, criamos outras
formas de atuar e inauguramos um novo formato. Anunciamos que regressamos este ano
à Praça Amílcar Cabral, conhecida na boca
de todos por Praça Nova ou simplesmente
Praça, cumprindo as diretivas do Ministério
da Saúde pela saúde pública. Além desta novidade, adiantamos desde já que “todas as
ilhas confirmaram presença e estarão representadas” nos stands, de acordo com Elisângela Monteiro, coordenadora da Feira.

áGua + tErrA + cORpO = fLOR
sibilidade para a adoção de comportamentos
orientados para uma vida boa, isto é, capazes
de responder às necessidades sentidas como
emergentes pela pessoa e pela comunidade.
A URDI, Feira do Artesanato e Design de
Cabo Verde 2021 tem como ponto de partida
o tema “IMAGINAR FUTUROS”, que serve
também de mote ao Concurso de Design
KLARIDAD, procurando nos vislumbres da
criatividade novas formas sustentáveis de
responder coletivamente aos desafios atuais
do país. A identidade visual desta edição,
concebida pelas designers Karine Patrício
e Risilene Fortes, sob a direção de Irlando
Ferreira e consultoria de Bento Oliveira,
Rira Rainho e Vanessa Monteiro, pretende
alçar a imaginação do leitor e da leitora,
propondo-lhe que explore a simbiose entre
o ser humano e a flor, seres vivos a coabitar o
planeta de forma interdependente.
Um corpo que imagina é um corpo que se
dispõe a florescer para formas de vida que,
como o fruto e a flor, se realiza na comunidade
onde habita e cria, na casa onde habita e cria,
porque é preciso descerrar um humanizado
espelho da pessoa que está ao lado neste exato
instante. Quem sabe um vizinho, colega de
trabalho, um estrangeiro… Cada qual com
uma estória irrepetível para partilhar, assim
se crie um espaço dentro de um tempo de
hospitalidade para escutar, porque todas as
vozes contam, ensinam, aprendem.
Por detrás de cada atividade que preparámos
para si e para os seus, por detrás de cada produto que se leva da Feira, leva-se consigo uma
estória por um fio. O Salão_Created in Cabo
Verde acolhe, entre o Centro Cultural
de Mindelo e a galeria Zero Point Art,
as exposições resultantes de Klaridade - Concurso de Design, POTE Residência Criativa e
da URDI Júnior. Recomendamos que participe nas Grandes Conversas e partilhe connosco a sua voz. Já no coração de Mindelo, na
Praça, convidamos a que se perca a descobrir
a Feira, a deliciar-se no Pic Nic Food Design,
a fortalecer conhecimentos na Oficina de Literacia Financeira no Edifício Ímpar, a surpreender-se com as paisagens musicais dos
Concertos, a passar sáb com as atuações de
DJs nacionais e, pela noite dentro, nos parceiros da URDI d’pos d’hora.

A Feira propõe o fomento de sinergias da
classe artesã, dos designers e criativos, visando a promoção e preservação do artesanato enquanto valor cultural e fator de dinamização da atividade económica, bem como
o estabelecimento de contactos entre a comunidade, os consumidores, a classe artesã
e criativos. Com base na proposta projetual
de destacar, em cada ano, dois municípios,
de forma a contribuir para a inovação permanente e proporcionar partilha de conhecimento, não só dos fazeres artesanais, mas
também de outras vertentes culturais e turísticas ligadas ao setor, este ano elegemos o
município da Ribeira Grande, Santiago, e do
Sal, como Município Destaque.
Preservamos a memória do Mestre Artesão Djoy
Soares, defensor e promotor de uma ideia de
conjunto e partilha neste setor, e lançámos o
desafio aos artesãos e designers com trabalhos
expostos nos stands, que consiste em propor
uma peça de sua autoria ao Prémio Djoy Soares.
Poderá votar na sua peça favorita, através das
redes sociais. Serão atribuídos dois prémios: um
vencedor escolhido através da votação na nossa
página do Facebook e outro selecionado pela
equipa técnica do CNAD, informa a assessoria,
coordenada por Suzilene Andrade. A não perder, o
anúncio das peças vencedoras será feito no dia 28,
domingo, durante o Ato Oficial de Encerramento
da URDI 2021 na Praça.

Estatueta do Prémio Djoy Soares, a atribuir à peça vencedora
entre as peças expostas na Feira. Fotografia: Bob Lima.

O diretor do CNAD e curador da URDI
Irlando Ferreira, refere que a história caboverdiana tem ensinado os cabo-verdianos
a “resistir aos tempos difíceis recorrendo
à criatividade”. Se, na edição anterior, lhe
apresentámos um ecossistema criativo,
assente na ideia de coletividade, nesta que
é a 6ª edição, estamos a expandir limites,
projetando a realidade para daqui a décadas.
Já imaginou Cabo Verde daqui a 30 anos?
Que tipo de recursos existirão e em que
quantidade estarão disponíveis no dia-adia? Estas questões moveram as nossas
vontades e um pensamento compartilhado
menos imediatista e mais responsável, com
o intuito de fortalecer e salvaguardar o que
nos liga, seres humanos, às tecnologias
ancestrais.
O futuro nasceu há milénios. Vejamos os
povos indígenas, que mantêm práticas de
vida em estreito respeito pela natureza,
situados na linha da frente no que concerne
à proteção e à conservação dos habitats
naturais. Uma das práticas adotadas por
algumas tribos é o uso de sonhos específicos
para determinar novos territórios de sentido
e transformar atitudes coletivas. O sonho,
enquanto conjunto de imagens, pensamentos
e fantasias que se apresentam à mente no
período do sono, acontece a certas pessoas da
tribo e poderá estar ligado à representação
de anseios e desejos que serão sujeitos à
interpretação do chefe e à socialização
com todo o grupo. É comum que esse sonho
tenha um significado premonitório e, sendo
culturalmente validado, gera ascensão do
estatuto social de quem o teve.
Ao nosso caso, o que parece mais relevante
no uso de sonhos por parte de tribos indígenas é a capacidade de um elemento utópico
operar para alterar o imaginário coletivo, as
regras sociais e as dinâmicas culturais. A sobrevivência da tribo Crow, nos Estados Unidos, é exemplo de como um sonho alavancou
a esperança em tempos de devastação. Se o
ato criativo de um artesão e de uma designer
não tem carácter necessariamente premonitório, poderemos levantar, por outro lado, a
hipótese de que o ato de criar, tal como sonhar, inaugura novos territórios de sentido
para a realidade e nestes poder residir pos-
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Para o Salão_Created in Cabo Verde estão a
ultimar-se detalhes quanto à montagem, para
a inauguração de cada uma das três exposições
que acontece ao longo da URDI. Joana Campante,
coordenadora do Salão juntamente com Risilene
Fortes, dá-nos um vislumbre dos objetos que
poderá apreciar na exposição “KLARIDAD”, desde
acessórios que facilitam o trabalho de artesãos
nos seus ateliers até um sistema de arrefecimento
da água no espaço habitacional, desde um
carrinho ambulante – usado habitualmente por
vendedoras na rua – com melhores condições
de higiene e de mobilidade para transportar e
refrigerar comida e bebida até uma biblioteca e
livraria móvel, um conjunto de módulos para uso
em artes performativas, entre outros. A exposição
será inaugurada no Centro Cultural de Mindelo
e a sala principal é composta por quatro “ilhas”,
assim lhes chamou Joana Campante, visto que
foram projetadas para objetos com utilidades
distintas, desde trabalhos de índole urbanística
a outros que lidam com aspetos laborais. Pela
sua fragilidade, são peças para apreciar e, já
noutro núcleo situado no pátio, será convidado
a experimentar uma das peças, isto é, a escrever
nela. Duas das peças expostas em “KLARIDAD”
têm uma forte dimensão artística e reflexiva,
dado serem executadas com base na temática
da sustentabilidade ecológica e, por isso, estão
destacadas das restantes. A equipa responsável
pela montagem é Joana Campante, Risilene
Fortes e Edivandro Spencer.
David Leone e Vanessa Monteiro, coordenadores
do Concurso KLARIDAD, referem que pensar o
amanhã pressupõe uma atenção ao espaço em
que estamos inseridos, que nos dá informações
sobre o ambiente, a paisagem que habitamos e
da qual apreendemos comportamentos e relações, também com o próprio lugar. A disciplina
do design baseia-se, geralmente, na análise de
tendências socioculturais e tecnológicas, a partir
da identificação de padrões, mas é adaptável ao
inesperado e à incerteza, através da imaginação,
para desenhar soluções e participar no equilíbrio
global.
O Concurso de Design KLARIDAD convidou
artesãos, designers, arquitetos e criativos a
projetar Cabo Verde daqui a amanhã, a 6 meses
ou a 20 anos. Se, nas edições anteriores o objeto de
reflexão criativa era, à partida, um elemento dado,
este ano o desafio lançado a quem se candidatou
passou por identificar uma problemática no
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Uma das peças que integra a exposição “KLARIDAD”, a visitar no Centro Cultural do Mindelo. Fotografia: Bob Lima.

contexto nacional e, a partir dela, desenvolver
um projeto de design que a solucionasse, com
base nos saberes e práticas locais. Contamos
consigo e com os seus, para que venham apreciar
o resultado deste processo, cuja exposição recebe
um total de 16 peças, sendo duas delas menções
honrosas e cinco propostas de autores convidados
pela organização.
As peças que irão integrar a exposição já
passaram há algumas semanas por oficinas e
ateliers na cidade do Mindelo, como também na
ilha de Santo Antão. Esta fase permite aos autores
trabalhar em colaboração com os artesãos em
espaço oficinal. O processo, iniciado ao longo do
mês de outubro, está concluído, à data a que nos
lê, havendo uma fase posterior de avaliação dos
protótipos já no espaço expositivo propriamente
dito.
É este legado da relação humano-paisagem que
pretendemos valorizar para sustentar o desenvolvimento, uma vez que carrega associações
entre costumes tradicionais, rituais e crenças,
elementos sem os quais a compreensão fica desfasada.
A concurso, foram enviadas 23 propostas com
representação a nível nacional, provenientes
das ilhas de Santiago, Sal, São Vicente e Santo
Antão. Em termos da atividade profissional dos
candidatos e candidatas, as áreas de arquitetura
e artesanato mostraram maior participação,
sendo que as propostas analisadas pelo painel
de jurados foram concebidas por designers e por
profissionais da área do turismo.

Quanto ao júri, este ano foi composto por Eneida
Tavares, designer produto, Irlando Ferreira,
diretor do CNAD, José Lizardo, arquiteto e
proprietário da Oficina Lizardo, Maria Estrela,
docente na Universidade de Cabo Verde, e Nuno
Flores, arquiteto.
Outra exposição que será inaugurada na URDI 21
e que estará patente na galeria de arte Zero Point
Art é “POTE – Residência Criativa”, com curadoria de Álbio Nascimento, na qual constam os
resultados de um processo que, no entender do
coordenador David Monteiro, fez a equipa de residentes olhar a condição insular e climática do
nosso território e a sua relação particular com a
terra e a água, elementos vitais para a permanência nas ilhas. Partindo de uma série de perguntas
relacionadas com a experiência e as memórias
dos ilhéus, o que aprenderam com a insularidade
e a escassez de água, o que fizeram para a armazenar, tratar e consumir e que sentidos futuros
emergiram destas experiências.
É no encontro entre a terra e água que se ensaiam
novas respostas para diferentes contextos contemporâneos, domésticos e corporativos. Através
da colaboração, do saber-fazer e das matérias
-primas autóctones, os residentes procuraram
no passado formas inovadoras e conscientes para
transportar, guardar, filtrar e beber água. Além
de David Monteiro, a equipa de criativos é composta pelos designers Álbio Nascimento e Gilda
Barros, a arquiteta e artesã Ana Marta Clemente,

Desenvolvida com base num conjunto de
atividades, tais como oficinas, que têm por base
a transmissão do conhecimento e, considerando
a sintonia temática, este ano a URDI Júnior
é realizada em interação com criativos da
residência POTE, onde destacamos a participação
de artesãos e especialistas da área do artesanato,
mais propriamente do trabalho em barro. Os
alunos que participaram nestas atividades
frequentam o 6ª ano na Escola Arnaldo Medina
e o 12º ano na Escola Industrial e Comercial do
Mindelo, vertente de Artes Gráficas. Ao estarem
a vivenciar processos de construção cívica, estes
jovens têm sido desafiados a projetar o futuro, a
apresentar e descrever soluções, a partir do seu
ponto de vista.

os ceramistas Manu Soares e Luis Lopes, Carlos
Silva, que trabalha com gesso, e Virgínia Fróis e
Artur Marçal, que têm também realizado acompanhamento técnico.
O Salão_Created in Cabo Verde integra uma
terceira exposição, “URDI Júnior”, que, nas
palavras da coordenadora Vânia Pachito, mostra
a relação entre o artesanato e a educação, tendo
como objetivo principal o conhecimento, a
valorização e a transmissão de práticas e saberes
artesanais. As peças expostas resultam desta
que é a 2ª edição da URDI para os mais novos,
tendo em vista a necessidade de reforçar o
desenvolvimento das suas capacidades cognitivas
e socioemocionais, numa fase de vida na qual se
prepara o futuro, que é, habitualmente, cheia de
perguntas e, sobretudo, decisiva para a escolha
da via profissional a seguir. De pequenino se
torce o pepino, não é mesmo?
Em torno da temática “ÁGUA E BARRO”, a URDI
Júnior pretende refletir sobre a problemática da
água na realidade cabo-verdiana e da necessidade em despertar nos mais jovens a consciência e
as boas práticas com vista à boa utilização deste
recurso; às origens, características, propriedades
e técnicas de trabalhar o barro, como um dos alicerces da expressão e do trabalho artesanal nacional; à abordagem da água e do barro enquanto
elementos que convergem, resultando na criação
de referências artesanais, considerados pilares
fundamentais da construção da nossa identidade
cultural.

É no Centro Cultural do Mindelo que acontecem
também as Grandes Conversas que florescem
num conjunto de seis painéis, nos quais propomos ampliar a reflexão sobre as grandes linhas
de pensamento que pautam a contemporaneidade n’tradison no que respeita ao setor do artesanato e design cabo-verdiano no contexto global. Convergem para o diálogo oradores de Cabo
Verde, Portugal, Inglaterra e Estados Unidos da
América, cuja partilha de experiências, de técnicas, de estéticas e projetos trará o fortalecimento
ao nível teórico e prático do movimento URDI, da
comunidade artesã e criativa e da marca identitária cabo-verdiana no mundo.
Artur Marçal, coordenador das Grandes Conversas juntamente com Rita Rainho, antevê o que
será uma viagem feita de “diplomacia cultural”,
à semelhança de anos anteriores, e que parte de
uma homenagem a Leão Lopes, professor e criativo multifacetado vanguardista da cultura caboverdiana, cujo legado encontramos na “geração
M_EIA”. Serão apresentados projetos de relevo
nacional que tendem para o sentido comunitário do design, voltado para desenhar e projetar
soluções para as necessidades das pessoas, assim
como será tempo de fazer um balanço do trabalho do CNAD até hoje e repensar a sua dinâmica
futura.
Terá oportunidade de aprofundar conhecimentos
relativamente à importância do acervo enquanto
prática, não de esconder o património, mas de o
preservar, resgatar e garantir a presença da memória para sustentar uma inovação consciente.
Outra temática em análise será a resiliência e
sustentabilidade do trabalho manual do artesão
em oposição à massificação da produção de objetos culturais e a viagem termina com a procura

de interligações entre o artesanato, o design, a
cultura e o turismo, porque a economia criativa
ganha quando se constrói em rede e se traz ao
debate as diferentes dimensões da vida do país.
Mais próximo do final do dia e ao final de cada dia
da URDI, há Concertos e DJs na Praça, porque o
futuro nos reserva uma dose necessária de convívio e de “estod má kumpanher”, como diz António
Tavares, coordenador da atividade e diretor do
Centro Cultural do Mindelo. Se, em edições anteriores, os djs tocavam no Coreto, este ano, quer os
Concertos, quer os DJs, se apresentam no mesmo
lugar, o coração do coração de Mindelo, no palco
construído na fonte central da Praça, para que o
feeling não se dissipe. Lembramos que, para ter
acesso ao recinto da Feira, precisa de apresentar
o seu cartão de vacinação ou mostrar teste negativo para Covid-19, remetendo o leitor e a leitora
para consulta dos canais de comunicação do Ministério da Saúde, para obter mais informações.
De resto, é só usar uma máscara e a URDI é sua.

Peça feita no decorrer das oficinas da residência criativa
POTE. Fotografia: Bob Lima.
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PROGRAMA
URDI 21
Estimado leitor e estimada leitora, tem assistido aos episódios da TV URDI? Se já o fez, está
por dentro das propostas, das dinâmicas e dos protagonistas das atividades que constituem
o programa da URDI 21 e tem já uma ideia dos locais onde elas acontecem, dentro da cidade
de Mindelo. Se ainda não assistiu, basta aceder à página de Facebook do CNAD e rapidamente
encontrará os vídeos que, sob coordenação de Suzilene Andrade, mostram momentos e
intervenientes relevantes para a edificação da Feira do Artesanato e Design de Cabo Verde
como a conhecemos.

Poderá visitar a Feira na Praça Nova todos os
dias da URDI, das 15 às 22 horas.

24

No primeiro dia, quarta feira, 24 de
novembro, a Abertura Oficial acontece na
Praça Nova às 18 horas, arrancando com
uma performance do guitarrista Pelada a
solo, seguida da Introdução URDI 2021 pela
Mestre de Cerimónia Suzilene Andrade e,
posteriormente, os Discursos de Abertura
de: Diretor do CNAD Dr. Irlando Ferreira,
Vereadora da Cultura da Câmara Municipal
do Sal Dra. Maria João Brito, Presidente da
Câmara Municipal da Ribeira Grande de
Santiago Dr. Nelson Moreira, Presidente
da Câmara Municipal de São Vicente Dr.
Augusto Neves e S. Excia. Sr. Ministro da
Cultura e das Indústrias Criativas Dr. Abraão
Vicente. Seguir-se-á a visita à Feira.
Ainda no primeiro dia, a partir das 22 horas, a
magia da URDI d’pos d’hora dá-se no Prassa 3,
na Livraria Café Nhô Djunga, no Jazzy Bird, na
Zero Point Art Gallery, no Bombu Mininu e no
Mansa Floating Hub. Estes nossos parceiros
mantêm-se acordados e vivos todos os dias
da URDI, sempre à mesma hora.
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O dia 25 de novembro, quinta feira, amanhece
no Centro Cultural do Mindelo, às 9 horas,
com o Painel I das Grandes Conversas “Leão
Lopes – Um pensamento visionário além do
seu tempo” em que participam os oradores
Ana Cordeiro, António Tavares, José Paiva
e Paulino Fortes, com moderação de Artur
Marçal.
Regressamos às Grandes Conversas às 11 horas
para o Painel II “O design na criação de futuros”
em que participam os oradores Rita Rainho,
Inês Alves, Lara Plácido, David Monteiro e
Virgínia Fróis, para apresentarem projetos
nos quais têm colaborado, respetivamente
“Neve Insular”, “Impact” e “Pote – Residência
Criativa”. A moderação fica a cargo de Ana
Marta Clemente. À tarde, por volta das 14
horas, aprendemos na Oficina de Literacia
Financeira, sob o tema “Poupar e investir”,
no Edifício Ímpar, e às 18 horas acontece a
Abertura Oficial do Salão_Created in Cabo
Verde, no Centro Cultural do Mindelo, com a
inauguração da exposição “KLARIDAD”.
Dj Rudi abre as hostes musicais do dia de
quinta, às 19 horas, na Praça Nova e às 20:30,
também na Praça, o primeiro de vários
concertos que acontecerão ao longo da
URDI, “Ancestralidade” das Batucadeiras Nôs
Herança, no âmbito do Município Destaque.
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Na manhã seguinte, do dia 26 de novembro,
sexta feira, as Grandes Conversas acolhem o
Painel III, às 9 horas, “Visão sobre o presente
e o futuro do CNAD”, em que participam os
oradores Álbio Nascimento, Artur Marçal
e Patti Anahory, com moderação de Rita
Rainho.
Às 11 horas, depois do coffee break, o Painel
IV trata de “Acervos como conhecimento”,
em que participam os oradores Ana Samira
Baessa, do Instituto do Património Cultural
(Cabo Verde), Carolina Rito, da Coventry
University (Inglaterra), Elisângela Monteiro,
do CNAD (Cabo Verde), Fernando Pereira, da
Faculdade de Belas Artes de Lisboa (Portugal)
e Paulo Costa, do Museu de Etnologia / Museu
de Arte Popular (Portugal). A conversa tem
moderação de Ricardo Barbosa Vicente, do
Centro Cultural de Cabo Verde (Portugal). Às
14 horas, o tema do dia da Oficina de Literacia
Financeira será “Contrair crédito”, no Edifício
Ímpar.
Às 18 horas acontece a inauguração da
exposição “URDI Júnior” do Salão_Created in
Cabo Verde, no Centro Cultural do Mindelo,
e às 19 horas inaugura-se a exposição “POTE
– Residência Criativa” na galeria de arte
Zero Point Art, também no âmbito do Salão.
Poderá visitar esta exposição noutros dias e
horários, tendo em atenção que o Zero Point
Art funciona das 10 às 12:30 e das 15 à meia
noite. Em paralelo, ou seja, às 19 horas, Dj Sila
faz renascer música na Praça, e às 20:30 há
concerto de Sal Trio, com Alcione Gomes, Dani
Lopes, Paula Teixeira e Banda, do Município
Destaque, também na Praça.

Espaços Urdi
PAC
CNAD

Praça Amílcar Cabral ( Praça Nova)
Centro Nacional de Arte, Artesanato e
Design

CCM
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Sábado, 27 de novembro, inicia com mais
uma das Grandes Conversas no Centro
Cultural do Mindelo, desta vez o Painel V
intitulado “O futuro também é feito à mão” em
que participam os oradores Albertino Silva,
Lúcia Cardoso, Luís Lopes, Kwame Gamal e
Manuel Silva, com moderação de Virgínia
Fróis. Às 11 horas, o Painel VI, “Pensamento
e ação integrados – visão de futuro” faz
convergir a participação dos oradores
Abraão Vicente, Ministro da Cultura e das
Indústrias Criativas, e Francisco Martins,
Administrador do Instituto do Turismo
de Cabo Verde numa conversa que terá
moderação de Celeste Fortes.
Às 14 horas, a última sessão da Oficina de
Literacia Financeira promove conhecimentos sobre o tema “Fazer pagamentos e prevenir fraude” no Edifício Ímpar. Às 18 horas há
apresentação de Sal & Circo na Praça Nova,
no âmbito das atividades do Município Destaque, e a seguir, às 19 horas, no mesmo local, Dj Letra atua. Às 19:30, Joana Campante
apresenta na Galeria Alternativa o catálogo
“Boka Panu e Teada” e, regressando à Praça,
por volta das 20:30, o concerto “Flores di Bila”
apresenta Bertania, Gabriela e Batucadeiras
Nôs Herança e Banda.
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Domingo, dia 28 de novembro, nem dá para
perceber que é o último dia, porque terá
ainda oportunidade de conhecer ou passear
e conviver novamente na Feira que, relembramos, está aberta de 24 a 28 de novembro
das 15 às 22 horas. Também na Praça, poderá
surpreender-se com a apresentação de Sal &
Circo, do Município Destaque, às 17:30. Logo
depois, por volta das 18:30 acontece o Ato Oficial de Encerramento da URDI, Feira do Artesanato e Design de Cabo Verde 2021, e às 20
horas há concerto “2 Corpo um corason” com
Diego Gomes e Fattú Djakité e Banda. A partir
das 22 horas, já sabe, há URDI d’pos d’hora nos
nossos firmes parceiros. Relembramos que a
URDI d’pos d’hora acontece de 24 a 28 de novembro, sempre à mesma hora.
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Trabalho realizado nas atividades da URDI
Júnior. Fotografia: Francisco Barreto.
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CONTACTE CONNOSCO:

MÃO, força maior
que rotxa
No passado, a tarefa nobre do artesanato era
a resolução de problemas básicos do quotidiano, associando-se o design a um trabalho
de planeamento do objeto e da sua reprodução. Hoje, estes objetos reinventam-se e desempenham outras funções. Por isso, a recuperação da sinergia entre o artesanato e o
design, disciplinas indissociáveis, coloca-se
na vanguarda do pensamento criativo caboverdiano em diversos setores do desenvolvimento do país. Fomentar esta sinergia num
pensamento estruturado e sem complexos,
assume um papel fundamental na planificação e definição de estratégias na construção
do futuro que se almeja.
Como é que os artesãos definem o seu
papel como agentes transformadores e
determinam o curso da sua ação?
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As respostas a esta pergunta encontram-se
no “Manifesto dos Artesãos e Designers”, cuja
apresentação será realizada no decurso da
URDI e será, certamente, um dos momentos
mais marcantes desta edição. Afirmar a cabo-verdianidade no mundo exige o reconhecimento da sua matriz cultural, a preservação do património artesanal de geração em
geração, a formação que assegure a transmissão dos saberes, a aplicação de novas técnicas, estética que dá novos sentidos ao imaginário insular e a inovação com a tecnologia
para responder às necessidades da constelação das nossas dez ilhas.
Despedimo-nos por ora e desejamos que,
sozinho ou com amigos e família, se junte a
nós hoje, na cidade URDI. Conheça o mapa
que disponibilizamos aqui e venha sonhar
connosco um país com milhões de futuros a
partir de agora.

Facebook CNAD
www.facebook.com/CentroNacionaldeArtesanatoeDesign
Instagram CNAD
c_n_arte_artesanato_design
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