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Norman's Show de Rita Barros na Fonte de Letras.

Norman’s Show
"Depois de assistir, ao longo dos anos, aos espectáculos de burlesco que um dos meus
vizinhos no Chelsea Hotel produz para dar oportunidade a performers de talento, decidi
filmá-los em vídeo. O que me atraiu foi o formato do show-business à antiga com plumas,
brilhantes e humor cortante. Cada artista cria os seus sets e rotinas que se desenvolvem à
volta de uma pequena narrativa. Poetas lêem as suas últimas criações e um Frank Sinatra
canta como o grande Sinatra no seu apogeu. Ao visionar o material decidi editá-lo em “vídeo
stils” em vez de fazer um vídeo. O resultado de colocar lado a lado duas imagens,
geralmente de espectáculos diferentes, deu-me a liberdade de criar uma experiência visual
mais complexa. A minha intenção nesta reconstituição de sequências foi a de criar uma nova
leitura, mais enigmática e menos literal.”
Rita Barros

A livraria Fonte de Letras nasceu em 2000 na
pequena cidade de Montemor-o-Novo. Aí
cresceu e durante 13 anos marcou o seu lugar
na cena livreira do País.
Em Julho de 2013 abrimos um novo capítulo
na nossa história: a Fonte de Letras mudou-se
de prateleiras, livros e bagagem para Évora, a
belíssima cidade Património Mundial da
Humanidade, a Fonte de Letras mudou para

que tudo fique como sempre foi.
É uma livraria generalista onde se encontram
as novidades editoriais, mas onde se dá
especial atenção a pequenas e raras editoras,
livros de poesia, edições sobre o Alentejo e a
melhor selecção de livros para crianças… Tem
uma programação cultural regular e um
pequeno espaço para exposições de artes
plásticas. Um espaço onde também se pode
beber um café biológico Balzac, um chá earl
grey Virginia Woolf e saborear o literário

biscoito Jane Austen Ring.

Livraria, discoteca, internet, espaço de
exposições de artes plásticas, cafetaria
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A Fonte de Letras surpreende ainda quem a
visita com vários artigos e presentes ligados à
literatura.

Horário: Segunda a Sexta das 10h às 19h,
Sábado das 10h às 18h, encerra ao Domingo

Morada: Rua Vasco da Gama, 8
7000-941 Évora
Évora
Telefone: 266899855

Contacte-nos: fontedeletras@gmail.com
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Um guia de restaurantes que não é um
guia de resta...

Horário de Inverno outra vez.

Norman's Show de Rita Barros na Fonte
de Letras.

9 anos de Fonte de Letras é muito e
pouco tempo.

9 exposições de fotografia para ...

A Mamã Desleixada e a Feira da
Montemor.
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►  Maio (7)

►  Abril (7)

►  Março (9)

►  Fevereiro (9)

►  Janeiro (7)

►  2008 (40)

Tema Simples. Tecnologia do Blogger.
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