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ATELIER REAL, 17 de ABRIL, 18h00
(entrada livre. lotação limitada)
Conferência-demonstração em Francês &#8216;simplificado', sem tradução.
Apresentação dos projectos
ENCYCLOPÉDIE DE LA PAROLE, e PARLEMENT de joris lacoste (frança)
[em residência artística entre 5 e 17 de Abril de 2010]
com a colaboração e participação de Grégory Castéra, Frédéric Danos, Joris Lacoste e Olivier Normand
O que haverá de comum entre as palavras ditas em discursos políticos, na poesia oral, nas publicidades, em
conversas, leituras, comentários desportivos, entrevistas, mensagens telefónicas, diálogos de cinema, rituais
religiosos, canções de rap, documentos etnográficos, pregações, conferências, balbucios, delírios, séries
televisivas, instruções, contos, algaraviadas, brainstorming, hipnose, insultos, lábias de vendedor, ditados,
crónicas radiofónicas, sortilégios, telejornais, discursos empresariais, tiradas teatrais, leilões, cursos de
ginástica, declarações de amor, síntese vocal...?
Desde 2007, o projecto colectivo da Encyclopédie de la parole visa apreender transversalmente a diversidade
das formas orais. Organiza sessões de escuta, nas quais se podem ouvir todos os tipos de documentos falados,
apresenta conferências, instalações, ateliers, peças radiofónicas, um coral, um jogo e um espectáculo,
Parlement.
Esta enciclopédia não reivindica qualquer cientificidade e não pretende esgotar os elementos sonoros,
linguageiros, discursivos, nem as suas infinitas combinações e compilações; tal como um objecto estético,
entende-se como ferramenta transversal ao serviço dos praticantes da oralidade. O seu slogan é: "Somos todos
especialistas do discurso oral". >> Mais informações
A Encyclopédie de la parole é animada por um colectivo de poetas, intérpretes, artistas plásticos, músicos,
curadores, encenadores, coreógrafos, teóricos, realizadores de cinema ou de rádio. É coordenada por Grégory
Castéra, Frédéric Danos, Nicolas Fourgeaud, Joris Lacoste, Pierre-Yves Macé, Olivier Normand, Nicolas
Rollet, Esther Salmona. Desde Janeiro de 2010, uma primeira versão da Encyclopédie encontra-se disponível
sob a forma de site internet: www.encyclopediedelaparole.org.
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