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Co-apresentação com Centro Cultural de Belém (CCB),  
nos dias 10 de dezembro, às 21:00, e 11 de dezembro, às 19:00.

Co-presentation with Centro Cultural de Belém (CCB),  
on December 10th, at 9pm, and on December 11th, at 7pm.
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Dimitris 
Papaioannou
Transverse 
Orientation

GR

“Transverse” é originalmente um termo 
da entomologia — agora conhecido 
como o estudo de insetos, mas 
anteriormente também dos animais. 
Na obra, a entomologia é explorada 
através da figura do touro que está 
sempre com sede e da figura de uma 
mulher que representa a água. (…)

O papel que a luz [enquanto símbolo] 
desempenha no nosso mundo 
fascina-me. Todos nós nos deparamos 
com uma luta entre a luz e as trevas e, 
nesta obra, a Lua é uma luz espiritual 
primordial. Claro que isto é apenas 
uma divagação teórica, afinal de 
contas isto é apenas uma peça! Estes 
símbolos são os elementos com os 
quais gostamos de improvisar e ver 
o que podemos criar. (…) Quanto mais 
trabalhamos e investigamos, melhor 
percebemos e mais aprofundamos as 
grandes questões da vida. (…)

É um jogo de associações (…). Recorro, 
frequentemente, com ilusões simples, 
para persuadir o público de que todos 
aqueles membros pertencem à mesma 
pessoa ou de que as roupas pretas são 
um fundo caótico (…). Se algo se parece 
com outra coisa, mas lembra o público 
de uma imagem de uma pintura famosa, 
então, esta pintura é provavelmente 
uma ilustração de um mito famoso que 
aborda temas como a beleza, o amor, 
o narcisismo, a monstruosidade ou um 
relacionamento entre pai e filho.

Excertos retirados da entrevista Dimitris Papaiannoiu: 
“I believe I’m a choreographer of illusions” 
realizada por Giordana Patumi para  
DANCE ART JOURNAL, a 19 de outubro de 2021.

Adorava poder trabalhar tanto com fogo 
quanto com água, mas por questões 
de segurança, o fogo é impossível. 
Por outro lado, a água é um elemento 
fascinante porque consegue 
transformar algo por completo. A sua 
capacidade de refletir e refratar torna-a 
num forte elemento visual. A água é uma 
“gota de realidade”, essencial em toda 
a transitoriedade do teatro. Portanto, 
sendo o teatro um jogo, o papel da água 
torna-se, para mim, muito importante. (…)

Considero-me um coreógrafo de 
elementos: crio imagens que aparecem 
e se dissolvem diante dos olhos do 
público, como uma coreografia de 
ilusões. Acho que o poder do meu 
trabalho não está na montagem estática 
de elementos, mas numa transformação 
contínua de ideias, luzes e formas. 
Sinto-me grato com a categorização 
“dança” (...), mas eu não sei coreografar 
humanos. (...) Não sei e não posso falar 
a linguagem da dança, mas sei muito 
sobre o movimento humano.

It’s originally a term from entomology – 
now known as the study of insects but 
previously it included animals. In the 
work entomology is explored through 
the figure of the bull who is always 
thirsty and the figure of a woman 
appearing as water. (...)

The role light plays in our world fascinates 
me. We all struggle in relation to light 
and dark. In this work the Moon is a 
primordial spiritual light. This symbol 
is compelling to me. Of course, this 
is just theoretical nonsense because 
this is just a play! Those symbols are 
the elements with which we like to 
improvise and see what we can create. 
(…) The more we work and dig into, the 
more we realise and discover issues 
about life. (...) 

 It is a game of associations (…). I’m 
very often trying to play with simple 
illusions, to persuade you that all those 
limbs belong to the same person or 
that the black clothes are a chaotic 
background (…). If something looks like 
something else but reminds you of an 
image you have seen from a famous 
painting, this painting is most probably 
an illustration of a famous myth which 
regards topics such as beauty, love, 
narcissism, monstrosity or about a 
father and son relationship.

Excerpts taken from Dimitris Papaiannoiu’s interview: 
“I believe I’m a choreographer of illusions” 
conducted by Giordana Patumi for  
DANCE ART JOURNAL, on October 19th 2021.

I wish I could work with both fire and 
water, but due to safety issues fire 
is impossible. Water is a wonderful 
element because it can change 
something completely. Its ability to 
reflect and refract makes it a strong 
visual element. Water is an essential 
‘drop of reality’ in all the transience of 
theatre. Theatre is of course play so 
water’s role, for me, is important. (...)

I believe that I am a choreographer of 
elements, I create images that appear 
and dissolve in front of your eyes, and 
this is the choreography of the illusion. 
I think the power of my work does not 
lie in a static placement of elements 
but as a continuous morphing of ideas, 
lights and shapes. I am grateful to be 
categorised as ‘dance’, but (...) I don’t 
know how to choreograph humans.(...) 
I don’t know and I cannot speak the 
language of dance, but I know a lot 
about human movement.

CONCEÇÃO, VISUALIZAÇÃO E DIREÇÃO conceived, visualized and directed by Dimitris Papaioannou ☺ COM 
with Damiano Ottavio Bigi, Šuka Horn, Jan Möllmer, Breanna O’Mara, Tina Papanikolaou, Łukasz Przytarski, 
Christos Strinopoulos, Michalis Theophanous ☺ MÚSICA music Antonio Vivaldi ☺ CENOGRAFIA set design 
Tina Tzoka & Loukas Bakas ☺ COMPOSIÇÃO E DESENHO DE SOM sound composition and design Coti K. ☺ 
FIGURINOS costume design Aggelos Mendis ☺ COLABORAÇÃO NO DESENHO DE LUZ collaborative lighting 
designer Stephanos Droussiotis ☺ SUPERVISÃO MUSICAL music supervisor Stephanos Droussiotis ☺ 
ESCULTURAS E CONSTRUÇÕES ESPECIAIS/ADEREÇOS sculptures and special constructions - Props Nectarios 
Dionysatos ☺ INVENÇÕES MECÂNICAS mechanical inventions Dimitris Korres ☺ PRODUTORA EXECUTIVA 

CRIATIVA E DIRETORA ADJUNTA executive producer and assistant director Tina Papanikolaou ☺ DIRETORES 

ADJUNTOS E DE ENSAIOS assistant directors and rehearsal directors Pavlina Andriopoulou & Drossos Skotis 
☺ ASSISTENTE DE CENOGRAFIA assistant to the set designers Tzela Christopoulou ☺ ASSISTENTE DE 

COMPOSIÇÃO SONORA assistant to the sound composer Martha Kapazoglou ☺ ASSISTENTE DE FIGURINOS 
assistant to the costume designer Aella Tsilikopoulou ☺ ASSISTENTE DE CONSTRUÇÕES ESPECIAIS/ADEREÇOS 
special constructions (props assistant) Eva Tsambasi ☺ FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA photography and 
cinematography Julian Mommert ☺ DIREÇÃO TÉCNICA technical director Manolis Vitsaxakis ☺ ASSISTENTE DE 

DIREÇÃO TÉCNICA assistant to the technical director Marios Karaolis ☺ DIREÇÃO DE PALCO – ENGENHEIRO DE 

SOM E CONSTRUÇÃO DE ADEREÇOS stage manager, sound engineer and props constructions David Blouin ☺ 
RESPONSÁVEL DE ADEREÇOS props master Tzela Christopoulou ☺ PROGRAMAÇÃO DE LUZ lighting programmer 
Stephanos Droussiotis ☺ ADAPTAÇÃO DE CENÁRIO set adaptation Evangelos Xenodochidis ☺ CONSTRUÇÃO 

DE FIGURINOS costumes construction Litsa Moumouri, Efi Karantasiou, Islam Kazi ☺ TÉCNICOS DE PALCO 
stage technicians Kostas Kakoulidis, Evgenios Anastopoulos, Panos Koutsoumanis ☺ CONSTRUÇÕES DE 

ILUMINAÇÃO lighting constructions Miltos Athanasiou ☺ BEBÉ DE SILICONE silicone baby made by Joanna 
Bobrzynska-Gomes ☺ EQUIPA DE ADEREÇOS props team Natalia Fragkathoula, Marilena Kalaitzantonaki, 
Timothy Laskaratos, Anastasis Meletis, Antonis Vassilakis ☺ PRODUÇÃO EXECUTIVA executive production 
2WORKS EM COLABORAÇÃO COM in collaboration with POLYPLANITY Productions ☺ PRODUTORA EXECUTIVA 

ASSOCIADA executive production associate Vicky Strataki ☺ ASSISTENTE DE PRODUÇÃO EXECUTIVA executive 
production assistant Kali Kavvatha ☺ DIRETORA DE PRODUÇÃO DE ADEREÇOS props production manager 
Pavlina Andriopoulou ☺ RELAÇÕES INTERNACIONAIS E DIREÇÃO DE COMUNICAÇÃO international relations and 
Communications manager Julian Mommert ☺ PRODUÇÃO DE a production of ONASSIS STEGI ☺ ESTREADO EM 
created to be premiered at ONASSIS STEGI (2021) ☺ CO-PRODUÇÃO co-produced by Festival d’Avignon, Biennale 
de la danse de Lyon 2021, Dance Umbrella / Sadler’s Wells Theatre, Fondazione Campania dei Festival - Napoli 
Teatro Festival Italia, Grec Festival de Barcelona, Holland Festival – Amsterdam, Luminato (Toronto) / TO Live, 
New Vision Arts Festival (Hong Kong), Ruhrfestspiele Recklinghausen, Saitama Arts Theatre / ROHM Theatre 
Kyoto, Stanford Live / Stanford University, Teatro Municipal do Porto, Théâtre de la Ville - Paris / Théatre du 
Châtelet, UCLA’s Center for the Art of Performance ☺ COM O APOIO DE with the support of Festival Aperto 
(Reggio Emilia), Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, HELLERAU – European Centre for the Arts, 
National Arts Centre (Ottawa), New Baltic Dance Festival, ONE DANCE WEEK Festival, P.P. Culture Enterprises 
Ltd, TANEC PRAHA International Dance Festival, Teatro della Pergola – Firenze, Torinodanza Festival / Teatro 
Stabile di Torino - Teatro Nazionale ☺ FINANCIADO PELO funded by the Hellenic Ministry of Culture and Sports
☺ O TRABALHO DE DIMITRIS PAPAIOANNOU TEM O APOIO DE Dimitris Papaioannou’s work is supported by 
MEGARON – THE ATHENS CONCERT HALL 

Porquê o termo “transverse” [tranversal]?
Why the term transverse?

A água parece ser um elemento importante  
neste espetáculo. Porquê?
Water seems to be an important element in Transverse Orientation. Why is that?

Qual a tua opinião quando as pessoas tentam categorizar 
o teu trabalho?
What do you think when people categorise your work? 

Nos teus trabalhos, encontramos muitas referências tanto 
da mitologia quanto de referências artísticas. Quais são 
seus objetivos? Porque são interessantes?
In your works there are many references both from mythology, as well as artistic 
references. What are their purposes? Why are they still interesting?  
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