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Tiago Pereira
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n. 1972. lisboa, portugal. curso audiovisual 
da academia de artes e tecnologias de 
lisboa. Escola superior de arte e cinema. 
Vive e trabalha em lisboa, portugal.
https://vimeo.com/tiagopereira

um projeto audiovisual híbrido em que se 
encontram a pesquisa e documentação de 
rosa pomar em torno do ciclo tradicional da 
lã e dos lanifícios em portugal e o trabalho 
de tiago pereira, que funde documentário e 
arquivos com práticas de vídeo em tempo real.
pretende-se a partir do registo 
documental do fundo cultural de uma 
região, com particular relevo para o que 
podemos qualificar como património 
incorpóreo, imaterial - a tradição oral e dos 
processos envolvidos no ciclo da lã - criar 
simultaneamente não só um canal de 
arquivos vídeo que pode ser visto através do 
vimeo e do facebook, mas também um evento 
único sobre a forma de uma performance 
audiovisual, onde esses mesmos arquivos 
são utilizados e misturados em tempo real 
de forma a produzir uma reflexão sobre um 
património pouco explorado artisticamente, 
bem como os conceitos culturais de tradição 
e contemporaneidade. o filme lã em tempo 
real é o manifesto deste projeto.

b. 1972. lisbon, portugal. Audiovisuals, 
Academy of Arts and Technologies of lisbon. 
School of Arts and Cinema. lives and works in 
lisbon, portugal.
https://vimeo.com/tiagopereira

A hybrid audiovisual project combining rosa 
pomar’s research and documentation on 
the traditional wool cycle and wool products 
in portugal and the work of Tiago pereira,  
merging documentary and archives with real 
time video.
using documental records of the cultural 
landscape of a region, with special emphasis 
on what can be qualified as intangible 
heritage - an oral tradition and the processes 
involved in the wool cycle - the aim is to 
create not only a channel of video archives 
that can be watched via vimeo and facebook, 
but also a unique event in the form of a 
real time video performance, in which those 
same archives are used and put together in 
real time to invite reflection on a heritage 
that has been little explored artistically, as 
well as the cultural concepts of tradition and 
contemporaneity. The film “lã em tempo real” 
is the manifesto of this project.
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