




Entre março e julho de 2020 continua-
mos a desenvolver a nossa programa-
ção, dando foco aos diferentes modos de 
ocupar que os artistas, através dos seus 
discursos artísticos e posicionamentos 
políticos e sociais, trazem à nossa cida-
de. No Rivoli e no Campo Alegre vamos 
poder descobrir espetáculos que são ver-
dadeiras “lupas sobre o mundo”, o mun-
do de hoje mas também os tempos que já 
passaram e o legado histórico deixado. 
ANNE TERESA DE KEERSMAEKER re-
gressa ao Rivoli revisitando uma das 
suas mais emblemáticas peças, Achter-
land, de 1990. Nesta coreografia semi-
nal, pela primeira vez, Anne Teresa de 
Keersmaeker atribui aos músicos uma 
posição central no palco dando à parti-
tura de György Ligeti o estatuto de in-
térprete. A dança e a música são aqui 
tratadas de forma completamente ho-
rizontal, o que tem sido apanágio desta 
coreógrafa maior.
O TEATRO EXPERIMENTAL DO PORTO 

(TEP) apresentará Estro / Watts peça-
-concerto idealizada em parceria com 
Paulo Furtado, The Legendary Tiger-
man, na qual se procurará entender o 
lugar da palavra na música, palavra essa 
carregada de significados e ativada como 
veículo de mensagem política. Será que, 
através da música, ainda se conseguem 
passar ideias e ideologias? Nos dias de 
hoje, que papel ocupa a palavra, enquan-
to letra, quando geralmente apenas ou-
vimos a melodia? 

From March to July 2020, our programme 
will continue to focus on the different ways 
of occupying that the artists bring to our 
city through their artistic discourses and 
social and political stances. We’ll be able to 
discover performances at Rivoli and Campo 
Alegre that are true “magnifying glasses on 
the world”—that of today, but also bygone 
times and the historical legacy left behind.
ANNE TERESA DE KEERSMAEKER returns 
to Rivoli, revisiting one of her most iconic 
pieces, Achterland, from 1990. In that semi-
nal choreography, she places the musicians 
on the centre of the stage for the first time, 
assigning György Ligeti’s score a performer 
status. Dance and music are taken in con-
sideration on equal terms, which has been 
a hallmark of this great choreographer.
TEATRO EXPERIMENTAL DO PORTO (TEP) 
will present Estro / Watts, a play-concert 
designed in partnership with Paulo Fur-
tado, The Legendary Tigerman. It will at-
tempt to understand the role word plays in 
music, which is a word loaded with mean-
ings and used to convey political messages. 
Is it still possible to pass on ideas and ide-
ologies through music? What role do lyrics 
play today, when in general one only listens 
to the melody?
Cross-disciplinary Swiss artist MARTIN 

ZIMMERMANN makes his debut at Teatro 
Municipal do Porto with his latest creation, 
Eins Zwei Drei, featuring Portuguese danc-
er Romeu Runa. Making use of new circus, 
dance, music and theatre, Zimmermann 
explores the tensions of three characters 

Modos de Ocupar
2ª Parte

Ways of Occupying
Part two 



Título sinopse

Linha de cintura sinopse

Pela primeira vez no Teatro Munici-
pal do Porto, o multidisciplinar artista 
suíço MARTIN ZIMMERMANN traz-nos 
a sua mais recente criação Eins Zwei 
Drei que conta com a presença do bai-
larino português Romeu Runa. Nesta 
criação, utilizando o novo circo, a dan-
ça, a música e o teatro, Zimmermann 
explora as tensões de três personagens 
num mundo tendencialmente asséptico 
e cooptado por convenções e códigos 
sociais precisos. Através da figura do 
clown assistiremos a uma peça que ex-
plora os limites do corpo e a tensão en-
tre o instituído, a derrisão, as relações 
humanas e a luta de poder.
Continuando o nosso programa de lega-
do da dança apresentaremos duas peças 
emblemáticas de MERCE CUNNINGHAM, 
dançadas pelo CCN - BALLET DE LOR-

RAINE. Na senda das comemorações 
do centenário do seu nascimento te-
remos a oportunidade de ver remon-
tagens de duas das mais importantes 
peças de Cunningham: Sounddance e 
RainForest, esta última com cenogra-
fia de Andy Warhol.
Numa estreita parceria com o Teatro 
Nacional São João iniciaremos o pro-
grama UNIÃO DE FACTO, programa de 
coapresentação de espetáculos que per-
mitirá trazer ao Porto nomes maiores da 
dramaturgia e da coreografia mundial, 
no intuito de promover o cruzamento de 
públicos das duas instituições e de otimi-
zar recursos envolvidos. Para começar 
esta parceria apresentaremos FRANK 

CASTORF, encenador alemão que diri-
giu até 2015 a Volksbühne de Berlim, tido 
como um dos maiores encenadores da 
atualidade. A sua mais recente criação, 
Bajazet, considerando o Teatro e a Peste 
explora os universos de Racine e de Ar-
taud com um elenco composto em ex-
clusivo por atores e atrizes francófonos. 
Será certamente um prazer descobrir o 
teatro radical deste dramaturgo e ver 
Jeanne Balibar em cena. Uma conferên-

in an increasingly sanitised world co-opt-
ed by rigorous social protocols and codes. 
Through the clown, we shall watch a piece 
that explores the limits of the body and the 
tension with what is established, contempt, 
human relations and the battle for power.
Continuing our dance heritage programme, 
we’ll present two iconic pieces by MERCE 

CUNNINGHAM performed by the CCN – 

BALLET DE LORRAINE. Celebrating his 
hundredth birthday, we’ll have the chance 
to watch new stagings of two of Cunning-
ham’s most significant pieces: Sounddance 
and RainForest (the latter with a set by 
Andy Warhol).
In close partnership with Teatro Nacional 
São João, we shall kick off the co-presenta-
tion programme União de Facto [Consen-
sual Union]. It will enable us to bring the 
great drama and dance creators around 
the world to Porto, crossing the audiences 
of these two institutions, and optimising re-
sources. We start this partnership with the 
German director of the Berlin Volksbühne 
until 2015, FRANK CASTORF, who is con-
sidered to be one of the greatest theatre di-
rectors today. His latest creation, Bajazet, 
En considérant “Le Théâtre et la Peste” 
[Bajazet, Considering “The Theatre and the 
Plague”], explores the universes of Racine 
and Artaud with an entirely French cast. It 
will certainly be a pleasure to discover his 
radical theatre and to watch Jeanne Bali-
bar on stage. This play is accompanied by 
a conference included in the Ways of Occu-
pying programme (coordinated by journal-
ist Pedro Santos Guerreiro), enabling us to 
learn about the universe of this theatre di-
rector in depth.
The second part of the season at Teatro 
Municipal do Porto is always marked by 
the city’s festivals
DDD – Festival Dias da Dança and FITEI 
– International Theatre Festival of Iberi-
an Expression. They take over not only the 
spaces belonging to the municipality, but 
also a large part of the performing spaces 
in Porto, Matosinhos and Gaia. The DDD+-
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cia integrada no ciclo Modos de Ocupar, 
coordenado pelo jornalista Pedro Santos 
Guerreiro, acompanha este espectáculo 
e dá a conhecer o universo deste ence-
nador em profundidade.
No Teatro Municipal do Porto a segunda 
parte da temporada é sempre marcada 
pelos festivais da cidade, o DDD - Festival 
Dias da Dança e o e o FITEI – Festival 
Internacional de Teatro de Expressão 
Ibérica, que ocupam não só os espaços 
municipais, mas também grande par-
te dos espaços performativos do Porto, 
Matosinhos e Gaia. A parceria DDD+FITEI 
veio para ficar e nas três semanas e meia 
dedicadas à dança e ao teatro, entre 18 
de abril e 10 de maio, teremos oportuni-
dade de ver o que de mais pertinente se 
anda a fazer em artes performativas, em 
Portugal e um pouco por todo o mundo.
A terminar a temporada ocuparemos a 
Praça D. João I, terreiro do Rivoli, com 
um projeto inusitado que convoca a po-
pulação da cidade a construir em con-
junto um dos edifícios emblemáticos do 
Porto. Iniciamos assim a ocupação anual 
desta praça da cidade que, a partir des-
te ano, em julho, receberá o Teatro Mu-
nicipal do Porto possibilitando a todos 
a experiência de participar em projetos 
que, de forma partilhada, encerram a 
nossa temporada.
Ocupar em conjunto, construir de forma 
reflexiva e descobrir o mundo através da 
lupa dos artistas é o que propomos nes-
tes meses de programação.
Contamos com todos!

TIAGO GUEDES 

Diretor Artístico  Artistic Director

MODOS DE OCUPAR  2a PARTE

FITEI partnership is here to stay, and dur-
ing the three and a half weeks dedicated to 
dance and theatre, between April 18 and 
May 10, we’ll have the chance to watch the 
most relevant productions in the field of the 
performing arts from Portugal and from all 
over the world.
To bring the season to an end, we’ll occupy 
the D. João I square, used as Rivoli’s yard, 
with an unusual project that calls upon 
the city’s population to jointly build one of 
Porto’s iconic buildings. It will be the first 
time we occupy this square, which from this 
year on will accommodate Teatro Munici-
pal do Porto every July, enabling everyone 
to participate in projects that will wrap up 
our season in a shared fashion.
Our proposal for these months is to occupy 
together, to build in a thoughtful way, and 
to learn about the world through the mag-
nifying glass of the artists.
We are counting on all of you!
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MARÇO MARCH

7    TÂNIA CARVALHO 
ONIRONAUTA Dança Dance 

12    RENAUD HERBIN 
L’ÉCHO DES CREUX Teatro Theatre

15    QUINTAS DE LEITURA 
A GREVE DOS CONTROLADORES DE VOO Literatura Literature

20    TEATRO EXPERIMENTAL DO PORTO (TEP) 
ESTRO / WATTS Teatro Theatre

23    UNDERSTAGE  
Música Music

24    ANNE TERESA DE KEERSMAEKER / ROSAS 
ACHTERLAND Dança Dance

28    TEATRO NOVA EUROPA 
NOITE DE PRIMAVERA Teatro Theatre

ABRIL APRIL

32    P.E.D.R.A.  
PROJETO EDUCATIVO EM DANÇA DE REPERTÓRIO PARA ADOLESCENTES 
Dança Dance

36    MARTIN ZIMMERMANN 
EINS ZWEI DREI Circo Contemporâneo Contemporary Circus

41    CAPICUA 
MADREPÉROLA Música Music

44    QUINTAS DE LEITURA 
É PRECISO DIZER FEBRE EM VEZ DE DIZER INOCÊNCIA Literatura Literature

47   (LA)HORDE  
MARRY ME IN BASSIANI Dança Dance

51    ALESSANDRO SCIARRONI 
AUGUSTO Dança Dance

55    PHIA MÉNARD / CIE NON NOVA 
SAISON SÈCHE Dança Dance

59    SÓNIA BAPTISTA 
GERAÇÃO 0.1 Dança Dance 

73    MANUELA INFANTE  
ESTADO VEGETAL Teatro Theatre

62    LUÍSA SARAIVA & SENEM GÖKÇE OGULTEKIN 
HARK! Dança Dance

MAIO MAY

65    EISA JOCSON 
PRINCESS Dança Dance

68    EUN-ME AHN  
NORTH KOREA DANCE Dança Dance
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76    PATRÍCIA PORTELA & ALEXANDRE DAL FARRA 

OPEN HOUSE Teatro Theatre 

79    RAQUEL ANDRÉ 
COLEÇÃO DE ARTISTAS Teatro Theatre

82    ISABEL COSTA / OS POSSESSOS 
MARATONA DE MANIFESTOS Teatro Theatre

85    RAQUEL S. 
AMOR.DEMÓNIO Teatro Theatre

88    RENATA CARVALHO 
MANIFESTO TRANSPOFÁGICO Teatro Theatre

92    GUILHERME DE SOUSA & PEDRO AZEVEDO 
LÁGRIMAS DE CROCODILO Dança Dance / Teatro Theatre

95    RAIMUND HOGHE 
CANZONE PER ORNELLA + POSTCARDS FROM VIETNAM Dança Dance 

100    QUINTAS DE LEITURA 
A MINHA CARNE É O TEU NEVOEIRO PERPÉTUO Literatura Literature

JUNHO JUNE

103    COMPANHIA JOÃO GARCIA MIGUEL 
PASSOS EM VOLTA Teatro Theatre 

108    FRANK CASTORF 
BAJAZET, CONSIDERANDO O TEATRO E A PESTE Teatro Theatre

113    PATRÍCIA PORTELA COM LEONARDO SIMÕES & IRMÃ LÚCIA 
BOAS MEMÓRIAS Teatro Theatre

116    CCN - BALLET DE LORRAINE 
FOR FOUR WALLS + RAINFOREST + SOUNDDANCE Dança Dance

JULHO JULY

124    CIRQUE AÏTAL 
POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE Circo Contemporâneo Contemporary Circus

127    ERVA DANINHA 
READY Circo Contemporâneo Contemporary Circus

133    OLIVIER GROSSETÊTE & CONSTRUTORES DO EFÉMERO 
PRAÇA! - CONSTRUÇÕES MONUMENTAIS PARTICIPATIVAS EM CARTÃO  
Instalação Installation

137    KISMIF - KEEP IT SIMPLE MAKE IT FAST 
Pensamento Thought / Música Music
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PROGRAMAÇÃO REGULAR EM PARCERIA REGULAR ROGRAMME IN PARTNERSHIP

138     MEDEIA FILMES  
SESSÕES DIÁRIAS + VER PRIMEIRO Cinema Cinema

139    UNIVERSIDADE LUSÓFONA DO PORTO 
OLHARES DA TERRA + MULTIPLEX Pensamento Thought / Cinema Cinema

141    CURSO DE MÚSICA SILVA MONTEIRO 
NOVOS TALENTOS Música Music

142    COMPANHIA INSTÁVEL 
PALCOS INSTÁVEIS Dança Dance

143   INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO / ESMAE 
ÓPERA REAL Música Music / Teatro Theatre

144    ESCOLA DAS ARTES DA UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA 
PORTO SUMMER SCHOOL ON ART & CINEMA Cinema Cinema

PROGRAMAS E OUTROS PROJETOS PROGRAMMES AND OTHER PROJECTS

146   PARALELO

151   JAA! JOVENS ARTISTAS ASSOCIADOS 

154   CAMPO ABERTO

158   COPRODUÇÕES DO TMP EM CIRCULAÇÃO

INFO

161    BILHETEIRAS TICKET OFFICE

162    ASSINATURAS + CARTÃO DE AMIGO  
SEASON SUBSCRIPTIONS + FRIEND CARD

163    APOIOS E PARCERIAS SUPPORT AND PARTNERSHIPS

164    REDES DE PROGRAMAÇÃO PROGRAMMING NETWORK

167    CALENDÁRIO CALENDAR
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Tânia Carvalho 
Onironauta

Renaud Herbin
L’écho des creux

Quintas de Leitura 
A greve dos controladores de voo

Modos de Ocupar 

Gonçalo Amorim  
& Paulo Furtado /  
Teatro Experimental  
do Porto (TEP)
ESTRO / WATTS

Understage 

Anne Teresa De 
Keersmaeker / Rosas 
Achterland

Teatro Nova Europa
Noite de Primavera
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RIVOLI  CAMPO ALEGRE VOL. II  2020



CAMPO ALEGRE Auditório

9.00€  1h  > 6 DANÇA  DANCE

Tânia Carvalho
Onironauta

 MARÇO MARCH

6  21.00h  Sex Fri

7  19.00h  Sáb Sat

© DR
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TÂNIA CARVALHO  Onironauta

O título do seu mais 
recente trabalho, Oni-
ronauta, surge do gre-
go óneiros (“sonho”) + 
náutés (“navegante”), 
que nos remete para 
o mundo dos sonhos 
e do invisível. Como se 
trabalha este univer-
so etéreo com uma 
linguagem tão assen-
te na forma e no rigor?

Onironauta é uma 
pessoa que tem sonhos 
lúcidos e que, de certa 
forma, os consegue con-
trolar. Quando sonhamos, 
tudo o que existe nesse sonho é criado 
por nós. É um processo solitário, mas por 
outro lado um lugar sem regras e onde 
podemos dar asas à imaginação. Fazer 
peças tem as suas semelhanças com o 
ser-se onironauta. Estamos a dirigir o 
que queremos que aconteça, partindo 
de dentro de nós para fora. Temos cola-
boradores que nos trazem matérias, te-
mos o acaso e muitas outras coisas que 
não controlamos, mas, tudo parte daqui 
(deste sítio que não sei onde fica e que 
chamo de “eu”).
Na ficha artística e técnica do es-
petáculo, o nome Tânia Carvalho 
surge inúmeras vezes, em áreas 
tão distintas como coreografia, mú-
sica, figurinos e produção. Como é 
mover-se nesta multidisciplinari-
dade, que também é característica 
da sua obra? 

Gosto de perceber como aparecem as 
coisas através de mim nas várias áreas. 
Aprendo muito com cada uma. Não só 
em relação à área em que estou a traba-
lhar no momento, mas também de umas 

TÂNIA CARVALHO  42 anos years old   
coreógrafa choreographer

The title of your la-
test work, Onironauta 
[Oneironaut], comes 
from the Greek onei-
ros (dream) and nau-
tes (seafarer), refer-
ring us to the world of 
dreams and the invisi-
ble. How do you recon-
cile an ethereal univer-
se with a language so 
firmly based on form 
and precision?

Oneironaut is someone 
who has lucid dreams, and 
who in a way is able to con-
trol them. When we dream, 

we create everything that exists within that 
dream. It is a lonely process, but on the oth-
er hand, it is a place without rules where 
we can let imagination run wild. Staging 
plays is not unlike being an oneironaut. We 
direct what we want to happen from inside 
out. There are those who collaborate with us 
and bring matters with them, there’s chance 
and plenty of things we do not control, but 
it all starts from here (from this place that I 
don’t know where it is and that I call “me”).
In the credits, the name Tânia Car-
valho appears countless times, in 
such distinct fields as choreography, 
music, costumes and production. 
What is it like to cross disciplines, 
which is also a feature of your work?

I like to understand how things emerge 
through me in various fields. I learn a lot 
from each one. Not only with regard to the 
field in which I find myself working at the 
moment, but also from one to another. I feel 
more comfortable knowing I can create no 
matter the field and acquiring tools accord-
ing to what the ideas require from me. Like 
a spider weaving a web of doings.

 MARÇO MARCH

4  17.30h  Qua Wed

ENCONTRO
com with Tânia Carvalho, Joana Manarte  
& Luís Fernandes 

Partindo do espetáculo Onironauta de Tânia Carvalho, 
propõe-se um encontro informal na Faculdade de Psico-
logia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto 
com Joana Manarte e Luís Fernandes, ambos ligados à 
Psicologia. Uma conversa informal que seguramente não 
deixará de lado o tema que o espetáculo convoca
o sonho consciente.

Starting from Onironauta by Tânia Carvalho, it is proposed 
an informal meeting at the Faculty of Psychology and Educa-
tional Sciences of the University of Porto with Joana Manarte 
and Luís Fernandes, both linked to Psychology. An informal 
conversation that surely will not neglect the theme that the 
performance calls the conscious dream.

FACULDADE DE PSICOLOGIA E DE CIÊNCIAS DA 
EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO PORTO

Gratuito free

 EM PARALELO8  
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7  17.00h - 18.00h  Sáb Sat

AQUECIMENTO PARALELO
com with Inês Campos 

Inês Campos, trabalha como atriz, bailarina, música e 
artista visual. Dá a conhecer o seu trabalho através do 
universo partilhado com Tânia Carvalho, com quem já 
trabalhou como intérprete. A sua linguagem criativa é 
metafórica e utiliza tanto o corpo como a voz enquanto 
meios de expressão. Atualmente, circula o seu solo Coexis-
timos e é performer na tour internacional de Muyte maker 
de Flora Détraz. Cofundou o coletivo thistakestime, co-
criou sublinhar com Marta Cerqueira e foi performer na 
digressão internacional de Cutting Edge (2016/18) de Kalle 
Nio e Icosahedron (2011/18) de Tânia Carvalho. É cofun-
dadora da banda Sopa de Pedra na qual compõe, canta e 
é designer gráfica. 

Inês Campos works as an actress, dancer, musician and visual 
artist, and she makes her work known by sharing a universe 
with Tânia Carvalho, with whom she worked as a performer. 
Her creative language is metaphorical, and she uses both her 
body and her voice as means of expression. She’s currently 
touring her solo Coexistimos [We Coexist], and performing 
in Flora Détraz’s international tour, Muyte maker. She co-
-founded the collective www.thistakestime.com, co-created 
SubLinhar with Marta Cerqueira, and performed in the in-
ternational tours of Cutting Edge (2016/18), by Kalle Nio, 
and Icosahedron (2011/18), by Tânia Carvalho. She is a fou-
nding member of the band Sopa de Pedra, composing, singing 
and working on its graphic design.

CAMPO ALEGRE Sala de Ensaios

2.50€ ou gratuito or free 
(mediante apresentação de bilhete para o espetáculo upon 
presentation of ticket for the performance)

mais informação further information

 
paralelo.tmp@agoraporto.pt
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TÂNIA CARVALHO  Onironauta

TÂNIA CARVALHO  42 anos years old   
coreógrafa choreographer

para as outras. É-me mais confortável 
saber que posso criar seja em que área 
for e ir ganhando ferramentas consoante 
as ideias me pedem. Como uma aranha 
a fazer uma teia de fazeres.
Como é o processo de trabalho de 
uma coreógrafa que tem um fas-
cínio por desenhos geométricos e 
um pensamento matemático e es-
quemático?

Sinto nos esquemas uma espécie de 
libertação. Como se através deles conse-
guisse sentir o infinito. Os processos de 
trabalho são diferentes em cada peça. 
Não tenho um processo exato que sigo 
sempre. Cada peça parece que me vai 
pedindo o que, e como fazer.
Num percurso que conta já com 20 
anos, que balanço faz da evolução 
do seu trabalho – desde a lingua-
gem, passando pelos temas abor-
dados e processos de trabalho? 
Como tem vindo a ser construído 
este universo misterioso e enigmá-
tico que a caracteriza?

Quando olho para o trabalho que 
fiz, sinto alegria. Para mim, o balanço é 
muito positivo. Sinto que não fui eu que 
as fiz, mas que foram as peças que me 
fizeram a mim. Sinto que essa evolução 
não sou eu que a faço, mas sim elas atra-
vés de mim (e dos demais participantes).
Sinto calma, mas também muita curio-
sidade em perceber como se vão desen-
rolar os próximos capítulos — que estão 
sempre à espreita. 

Entrevista realizada a 18 de outubro de 2019 
por Leonor Tudela, responsável pelos Conteúdos 
 e Divulgação do Gabinete de Comunicação do TMP.

What is the working process of a 
choreographer fascinated by geo-
metric design and with a mathema-
tical, schematic thinking like?

Schemes provide me with a kind of liber-
ation feeling. As if through them I was able 
to sense the infinite. Working processes are 
different in every piece. There is no right 
process I always follow. It feels like every 
piece calls for what to do and how to do it.
You have been working for 20 
years. How has your work evol-
ved—including language, addres-
sed topics and working processes? 
How have you been building this 
mysterious, puzzling universe that 
characterises you?

When I look back at the work I’ve ac-
complished, I feel joy. As I see it, the out-
come is very positive. I feel like it wasn’t me 
creating the pieces, but rather them making 
me. I don’t feel like I’m responsible for that 
evolution, but rather that they are through 
me (and the other participants). I feel calm, 
but also very curious to know how the next 
chapters, which are always lurking, unfold.

Interview conducted on October 18, 2019, by Leonor Tudela,  
in charge of contents and promotion at TMP’s  
communication office.
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TÂNIA CARVALHO passa frequentemente do do-
mínio da coreografia para o da composição mu-
sical, apresentando-se como uma artista cuja 
vontade de expressão não se esgota numa só lin-
guagem. As suas criações vagueiam pelas som-
bras, pela vivificação da pintura, pelo expressio-
nismo e pela memória do cinema.
Assim a artista constrói a sua cosmogonia miste-
riosa, um conjunto de códigos que transcendem 
a própria arte movente - seja no cuidado linguís-
tico e semântico que inscreve na titulação dos 
seus trabalhos, seja na passagem frequente por 
territórios mais distantes da coreografia, como o 
desenho. Ao longo de quase duas décadas, Tânia 
Carvalho vai fazendo o seu caminho
criterioso e cada vez mais multidisciplinar.

TÂNIA CARVALHO moves frequently from the field 
of choreography to that of musical composition, pre-
senting herself as an artist whose urge to express her-
self is not limited to one single language. Her crea-
tions wander through the shadows, the vivification of 
painting, expressionism and the memory of cinema.
Hence the artist constructs her mysterious cosmogo-
ny, a set of codes that transcend the very art of move-
ment—be it in the linguistic and semantic care with 
which she titles her works, or in the frequent crossing 
of territories more distanced from that of choreog-
raphy, like drawing. Over the course of nearly two 
decades, Tânia Carvalho has been paving her way 
in a thoughtful and ever more multidisciplinary way.

TÂNIA CARVALHO  Onironauta
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Coreografia e direção 
choreography and direction

Tânia Carvalho

Assistente de ensaios Rehearsal assistant
Luís Guerra

Músicos musicians
André Santos
Tânia Carvalho

Bailarinos dancers
Bruno Senune
Catarina Carvalho
Cláudio Vieira
Filipe Baracho
Luís Guerra
Marta Cerqueira
Vânia Doutel Vaz

Desenho de luz lighting design
Anatol Waschke

Figurino costumes 
Cláudia Vieira
Tânia Carvalho 
(maioritariamente artigos Só Dança) 
(mostly Só Dança items)

Sapatilhas shoes
Só Dança linha vegan vegan line

Direção técnica technical director
Anatol Waschke

Técnico technician
Juan Mesquita

Produção produced by 
Tânia Carvalho

Produção Executiva executive producer
João Guimarães

Comunicação communication 
Sara Ramos

Residências artísticas artistic residencies
Candoso Creation Centre – Vila Flor Cultural Centre
CSC Garage Nardini – Bassano del Grappa
KLAP Maison Pour la Danse
O Espaço do Tempo

Apoio financeiro financial support
Directorate-General for the Arts – Ministry of Culture

Apoio support 
Com Calma – Espaço Cultural

Patrocínio sponsor 
Só Dança

Coprodução co-produced by 
Teatro Municipal do Porto
Centro Cultural Vila Flor
Culturgest
KLAP Maison Pour la Danse

  

TÂNIA CARVALHO  Onironauta
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 MARÇO MARCH

12  10.30h & 15.00h  Qui Thu  ver com a escola school session

13  10.30h & 15.00h  Sex Fri  ver com a escola school session

14  16.00h  Sáb Sat  ver em família family session

França France

TEATRO  THEATRE

estreia nacional  national premiere

 PROGRAMA PARALELO

2.50€  crianças e grupos escolares 
children and school groups 

7.00€ adultos adults

CAMPO ALEGRE Palco do Auditório

40min  > 3

© Benoit Schupp
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Neste espetáculo, gostaria de abordar a forma como o 
corpo é representado. Que imagem se tem do próprio 
corpo, especialmente quando este está em transfor-
mação? Interessa-me abordar a questão filosófica 
da metamorfose
a identidade. A metamorfose não diz respeito a algo 
visível e exterior, mas a uma parte do nosso ser in-
consciente, o imaginário. 
Vamos inventar um corpo inacabado e uma lingua-
gem intermédia - no limiar do ser humano, planta, 
mineral ou animal. — Renaud Herbin

Duas jovens sonham em mudar de pele. À sua 
volta têm uma bancada de trabalho, blocos de 
terra e algumas ferramentas que permitem ini-
ciar a experiência
metamorfosear-se. Gradualmente, entramos 
na sua fantasia e na fábrica de pinturas vivas, 
enriquecida pelo mundo da artista visual Gre-
tel Weyer. Tudo se torna material e pretexto 
para tocar
o desejo de mudar, o medo do desconhecido, o es-
panto do que aparece, tantas emoções e estados 
a provar na cumplicidade deste dueto. Ao mes-
mo tempo, uma linguagem quebrada, imperfeita 
e frágil é inventada. Neste jogo de representa-
ção dos corpos modificados, as dobras, os luga-
res ocultos ou invisíveis, todas as cavidades do 
corpo permitem imaginar envelopes imaginários 
e fragmentados com contornos improváveis. A 
metamorfose transforma-nos noutra pessoa ou 
torna-se o que devemos ser?

In this performance, I’d like to address the way our 
body is depicted. How does one see his/her own 
body, especially when it is undergoing changes? 
I’m interested in tackling the philosophical issue of 
metamorphosis
identity. Metamorphosis has nothing to do with 
appearance and outside, but rather with a part of 
our unconscious being, the imaginary.
Let us come up with an unfinished body and an in-
termediate language at the threshold of being hu-
man, plant, mineral or animal. — Renaud Herbin

Two young women dream of changing skin. They 
have a workbench, blocks of dirt and a few tools at 
their disposal, enabling them to start the experiment
metamorphose themselves. Little by little we step 
into their phantasy an into the living paintings 
workshop, which is enriched by the universe of vi-
sual artist Gretel Weyer. Everything becomes tan-
gible and an excuse to touch
the longing for change, the fear of the unknown, the 
awe of what shows up, so many emotions and con-
ditions to experience in this duo’s complicity. All 
the while making up a broken, imperfect and fra-
gile language. In this game of depicting the modi-
fied bodies, the folds, the hidden or invisible places, 
every body cavity enables us to imagine imaginary, 
fragmented envelopes with unlikely contours. Does 
metamorphosis transform us into someone else or 
does it turn into what we ought to be?

RENAUD HERBIN  L’écho des creux

L’écho des creux (Eco oco)
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RENAUD HERBIN é marionetista com formação 
na École Supérieure Nationale des Arts de la 
Marionnette de Charleville-Mézières e codirigiu 
durante um longo período a companhia LàOù. 
Encenou várias peças a partir de obras dramá-
ticas e literárias, onde as componentes visual e 
sonora têm grande importância, participando 
por vezes também como intérprete.
Desde 2012 dirige o TJP, CDN d’Alsace-Stras-
bourg, onde desenvolve o seu trabalho, tendo 
como base a relação corpo-objeto-imagem, des-
membrando as práticas do material e da mario-
neta e criando um vínculo com a coreografia e as 
artes visuais. Trabalha com diversos artistas, en-
tre os quais Aurélien Bory e Bérangère Vantusso.

RENAUD HERBIN is a puppeteer with a degree from 
the National School of Puppetry Arts Charlev-
ille-Mézières. He co-directed the company LàOù 
for a long time.
He staged several plays with a strong visual and 
sound nature based on theatre and literary works, 
in some cases also featuring in them.
He’s been the director of the Young Audience Thea-
tre – National Drama Centre of Alsace-Strasbourg 
since 2012, where he carries out his work based on 
the relation between body, object and image, decon-
structing material and puppet practices, and estab-
lishing a connection with choreography and visual 
arts. He collaborates with several artists, among 
which Aurélien Bory and Bérangère Vantusso.

Conceção concept
Renaud Herbin

Em colaboração com in collaboration with
Anne Ayçoberry

Interpretação performers
Marta Pereira
Jeanne Marquis

Formas e materiais shapes and materials
Gretel Weyer

Espaço set design
Mathias Baudry

Desenho de luz lighting design
Fanny Bruschi

Desenho de som sound design
Morgan Daguenet 

Construção builders
Christian Rachner
Anthony Latuner

Direção de cena stage director
Thomas Fehr

Responsável de digressão tour manager
Mehdi Ameur

Produção produced by
TJP
Centre dramatique national de Strasbourg 
 - Grand Est 

Coprodução co-produced by
Teatro Municipal do Porto
MA scène nationale – Pays de Montbéliard
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 A greve dos 
controladores de voo

 MARÇO MARCH

19  22.00h  Qui Thu

LITERATURA  LITERATURE

CAMPO ALEGRE Auditório

9.00€  1.30h  > 12

© Avelino Sé

Quintas  
de Leitura
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QUINTAS DE LEITURA  A greve dos controladores de voo

Três anos depois, regressa a este ciclo uma voz 
importante da poesia portuguesa – Jorge Sousa 
Braga. No início da sessão, conversará com Car-
los Mendes de Sousa.
O poeta explica o universo deste serão
“Os poetas escrevem ou voam sem controlo al-
gum. Em voo picado, planando, batendo as asas 
que não têm. Por vezes, não aguentam o peso do 
quotidiano e estatelam-se no chão. Os poetas são 
os primeiros a apoiar a greve dos controladores 
de voo. Ou a inexistência deles. Poesia sem asas 
não é poesia.”
Nas vozes de Cristiana Sabino, Paula Cortes e 
José Anjos, será percorrida a obra de Jorge Sou-
sa Braga, com a revelação de alguns poemas iné-
ditos à mistura.
Entre leituras, será apresentado o projeto O Xú, 
música espontânea de Rui Oliveira e Bitocas 
Fernandes. Música corporal com predominân-
cia da voz. Harmonias, ritmos e melodias em 
busca de um sentido que una público e músicos 
num só corpo.
Avelino Sá, que recentemente apresentou no Es-
paço 531 da Galeria Fernandes Santos a sua ex-
posição Quase Nada, assina a imagem da sessão. 
A busca silenciosa e incendiária da palavra den-
tro da pintura e do desenho. A fechar a sessão, 
a presença de Tatanka. Dono de um carisma e 
de uma voz inconfundíveis, o músico tornou-se 
conhecido como o vocalista de uma das mais 
bem-sucedidas bandas portuguesas da atuali-
dade – The Black Mamba. Desta vez, Tatanka 
apresenta-se a solo (voz e guitarra), com temas 
de Pouco Barulho, álbum editado em 2019.

Jorge Sousa Braga
Carlos Mendes de Sousa
Cristiana Sabino
Paula Cortes
José Anjos
O Xú
Avelino Sá
Tatanka

Three years later, Jorge Sousa Braga, one of the 
main Portuguese poets, returns to this poetic series 
and talks to Carlos Mendes de Sousa at the begin-
ning of the sitting.
The poet explains the universe of the evening
“Poets write or fly without control of any kind. Nose 
diving, gliding, flapping their non-existing wings. 
Sometimes, they can’t withstand the weight of every-
day life and come crashing down. Poets are the first 
to endorse air traffic controllers’ strikes. Or their in-
existence. Poetry without wings is no poetry.”
We shall go through the work of Jorge Sousa Braga in 
the voices of Cristiana Sabino, Paula Cortes and José 
Anjos, and even disclose a few unpublished poems.
Between readings, Rui Oliveira and Bitocas Fer-
nandes present the spontaneous music project O 
Xú, featuring body music, predominantly voice. 
Harmonies, rhythms and melodies in search of a 
meaning that will unite audience and musicians in 
a single body.
Avelino Sá, who recently presented his exhibition, 
Quase Nada, at Espaço 531 (Fernandes Santos Gal-
lery), is in charge of the session’s image. The quiet 
and incendiary quest for words within painting and 
drawing. The session comes to an end with Tatanka. 
With a distinctive charisma and voice, the musician 
became known as the lead singer of one of the most 
successful current Portuguese bands, The Black 
Mamba. On this occasion, Tatanka performs solo 
(voice and guitar) with songs from the 2019 album, 
Pouco Barulho.

A greve dos controladores de voo
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DE
OCUPAR
Moderação e curadoria moderation and curatorship 
por by Pedro Santos Guerreiro

MARÇO MARCH  18
A música perdeu a pólvora?
A partir do espetáculo "ESTRO / WATTS" de 
Gonçalo Amorim & Paulo Furtado / Teatro 
Experimental do Porto (TEP)

ABRIL APRIL  4
O meu corpo é o vosso planeta  
em urgência
A partir do espetáculo “P.E.D.R.A. – Projeto 
Educativo em Dança de Repertório para 
Adolescentes”

JUNHO JUNE  3
A pressa é uma perda de tempo  
— ensaios gerais da memória
A partir dos espetáculos “Canzone per Ornella”  
e "Postcards from Vietnam" de Raimund Hoghe

JUNHO JUNE  13
Subverter é um ato de criação
A partir do espetáculo “Bajazet, considerando  
o Teatro e a Peste” de Frank Castorf

JULHO JULY  4
Está uma ponte na praça!
A partir de "PRAÇA!" de Olivier Grossetête

CONFERÊNCIAS  CONFERENCESEntrada gratuita free entrance

16  

RIVOLI  CAMPO ALEGRE VOL. II  2020



Linha de cintura sinopse

Título sinopse

Em todos os lugares velhos germina a possibi-
lidade de um tempo novo. O rebentamento nas-
ce de uma súbita inquietação, do embate de um 
paradoxo, de uma insurreição, de uma intuição 
criadora ou de um medo destruidor, do átimo que 
desequilibra a natureza estável – a natureza mor-
ta? – do conforto sossegado. Se em 2006 um gru-
po de teatro ocupou o Rivoli para dar a volta ao 
mundo em 79 dias, a que lugar nos prenderíamos 
hoje para nisso o libertarmos? E que desconhe-
cidos nos repelem ou impelem? A ocupação cria 
uma tensão na norma vigente, seja pela militância 
invasora, pela reivindicação política, pelo rapto 
do território ou pelo questionamento que retrai 
ou atrai no choque com o outro, com o diferen-
te, com o inesperado. É um choque que fertiliza 
ou esteriliza, mas modula o presente, por vezes 
modifica a memória e manipula a identidade, 
quase sempre inaugura o futuro. É da aventura 
desse confronto que nos abrimos ou fechamos à 
revelação. Partamos da anunciação dos artistas 
e confrontemo-la com visões multidisciplinares, 
até porque o diferente do diferente não é o igual. 
O despenhamento está permitido, o empenha-
mento está proposto. Para que assim possamos 
escolher, não por exclusão mas por inclusão de 
partes — Pedro Santos Guerreiro. 

O jornalista Pedro Santos Guerreiro, responden-
do ao desafio colocado pelo Teatro Municipal do 
Porto, imaginou um ciclo de 9 conferências em 
ressonância com 9 espetáculos da temporada 
2019/2020. Estas conferências não serão sobre 
os espetáculos que serão apresentados, mas sim 
a partir de questões que dos mesmos emanem e 
que nos ajudem a refletir sobre diferentes “Mo-
dos de Ocupar”. Com um convidado exterior 
das mais diversas áreas disciplinares e outro 
conectado com os espetáculos da programação, 
mergulha-se em águas profundas e abordam-se 
diversos temas. 

In every old place the possibility of a new time is 
sprouting. The burst derives from a sudden concern, 
from the clash of a paradox, from an insurrection, 
from a creative intuition or a destructive fear, from 
the instant that unbalances the stability (the still 
life?) of quiet comfort. In 2006, a theatre group oc-
cupied Rivoli to make it around the world in 79 days. 
Where would we secure ourselves today to, in doing 
so, set it free? Which unknowns fend us off or push 
us? Occupation generates tension in the current pol-
icy, given its invasive militancy, the political claim-
ing, the territory snatching or the questioning that 
retracts or attracts when clashing against the oth-
er, the different, the unexpected. Such shock either 
fertilises or sterilises, but it shapes the present, at 
times modifying memory and manipulating identi-
ty, almost always unveiling the future. The adven-
ture of this confrontation results in either opening 
or closing ourselves to the revelation. Let us take the 
annunciation of the artists as a starting point and 
confront it with cross-disciplinary perspectives, not 
least because what’s different from what’s different 
is not what’s the same. Crashing is allowed, dedica-
tion is being proposed. So that we’re able to choose 
not by eliminating, but rather by including. – Pedro 
Santos Guerreiro. 

The journalist Pedro Santos Guerreiro answered 
the challenge presented by TMP and came up with 
a series of 9 lectures called “Ways of Occupying”, 
which derive from 9performances taken from our 
programme for this season. The lectures won’t be 
about the performances, but rather based on issues 
arising from those performances that will help us 
reflect upon different “Ways of Occupying”. There 
will always be an outside guest from the most di-
verse disciplinary fields, and another one linked to 
our performances. We’ll dive into deep waters and 
address different topics. 

Entrar num espaço para criar um tempo
Enter a space to create a time
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A MÚSICA 
PERDEU A 
PÓLVORA?

 MARÇO MARCH

18  19.00h  Qua Wed

A partir do espetáculo “ESTRO / WATTS”  
de Gonçalo Amorim & Paulo Furtado 
/ Teatro Experimental do Porto (TEP)

CONFERÊNCIA  CONFERENCE

 MODOS DE OCUPAR

RIVOLI Pequeno Auditório
Entrada gratuita free entrance 
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RIVOLI Grande Auditório

9.00€  1.30h  > 12

TEATRO  THEATRE

estreia  premiere

 MARÇO MARCH

20  21.00h  Sex Fri

21  19.00h  Sáb Sat (c/ interpretação em Língua Gestual Portuguesa )

ESTRO / WATTS
Poesia da idade do Rock

Gonçalo Amorim  
& Paulo Furtado / 

Teatro Experimental 
do Porto (TEP)

© Luísa Sequeira
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GONÇALO AMORIM & PAULO FURTADO / TEP  ESTRO / WATTS

"Estro", do grego antigo oîstros, e pelo latim 
oestrus, significa inspiração, entusiasmo, fúria 
poética. Estro / Watts é também o título para 
um espetáculo com direção de Gonçalo Amorim  
e Paulo Furtado. O Teatro Experimental do 
Porto, companhia residente no Teatro Campo 
Alegre, no âmbito do programa Campo Aberto,  
e presença habitual na temporada do Teatro Mu-
nicipal do Porto, propõe-se explorar a dualidade 
da palavra rock e da prática poética. Tal como 
a Ilíada ou a Odisseia – que se sabe terem sido 
coletâneas de histórias que se iam contando nas 
praças, de heróis e de guerras, de paixões – o rock 
usou a palavra poética para gritar na esfera pú-
blica a vida, para convocar todos a falar acerca da 
morte, da guerra, de amores e desamores, da soli-
dão, das selvas de betão, da experiência da classe 
trabalhadora e da opressão. Esta dimensão pú-
blica, que reúne gente à sua volta, que congrega, 
contrasta drasticamente com a introspeção que  
o ato poético exige tantas vezes. Na idade do 
rock fundou-se um novo lugar na esfera pública 
para a referência política e estética, um lugar 
que outrora era ocupado pelo teatro. O que é fei-
to desse património? Onde estão os trovadores?  
Estro / Watts quer devolver ao estilo o estatuto 
de cancioneiro popular.

"Estro" (from the greek "oîstros" and from the Lat-
in "oestrus") stands for inspiration, enthusiasm, po-
etic fury. Estro / Watts is also the title of a project 
directed by Gonçalo Amorim and Paulo Furtado. 
Teatro Experimental do Porto, a resident company 
at Teatro Campo Alegre in the scope of the Teatro 
em Campo Aberto programme, and often featuring 
in Teatro Municipal do Porto’s programme, sets out 
to explore the dual nature of the word “rock” and of 
poetic practice. As in the Iliad or the Odyssey, which 
are known to have been compilations of stories of he-
roes, wars and passions told in squares, rock made 
use of the poetic word to publicly shout life, to call 
everyone to talk about death, war, loves and quar-
rels, loneliness, concrete jungles, the working class 
experience and oppression. Such public profile, gath-
ering people around it, bringing them together, is at 
drastic odds with the introspection the poetic gesture 
so often requires. In the age of rock, a new place in 
the public sphere was established as a political and 
aesthetic reference, a place that used to be taken by 
theatre. What happened to that heritage? Where 
are the minstrels? Estro / Watts wishes to hand 
this style of music its popular songbook status back.

ESTRO / WATTS Poesia da idade do Rock MARÇO MARCH

14  16.00h - 18.00h  Sáb Sat

ENCONTRO
com with Gonçalo Amorim e Paulo Furtado 

Convidamos três grupos de teatro amador a apresenta-
rem, em contexto informal, um excerto de uma peça do 
seu repertório que se relacione com a música. A Gonça-
lo Amorim, diretor artístico do Teatro Experimental do 
Porto, e a Paulo Furtado, músico e diretor musical do es-
petáculo “Estro / Watts”. No final, haverá uma conversa 
entre todos. 

We invite three amateur theater groups to present, in an infor-
mal context, an excerpt from a piece of their repertoire related 
to music, to the Artistic Director of Teatro Experimental do 
Porto (TEP), Gonçalo Amorim, and to the musician and mu-
sical director of “Estro / Watts”, Paulo Furtado. In the end 
there will be a conversation between everyone.

RIVOLI Sala de Ensaios

Gratuito free 
(mediante apresentação de bilhete para o espetáculo upon 
presentation of ticket for the performance)

mais informação further information

 
paralelo.tmp@agoraporto.pt

 EM PARALELO20  
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GONÇALO AMORIM (Porto, 1976) é ator e ence-
nador e em 2012 assumiu a direção artística do 
Teatro Experimental do Porto, onde era ence-
nador residente desde 2010. É também Diretor 
Artístico do FITEI desde 2014.

PAULO FURTADO (Moçambique, 1970) é fundador 
e compositor dos projetos The Legendary Tiger-
man, Wrayguun e Tédio Boys. Compôs bandas 
sonoras para cinema e para teatro. Este é o ter-
ceiro projeto com o TEP.

O TEATRO EXPERIMENTAL DO PORTO (TEP) é a mais 
antiga companhia teatral portuguesa e precurso-
ra do teatro moderno, tendo estreado o primeiro 
espetáculo em 1953. É uma das estruturas resi-
dentes do Teatro Campo Alegre, no âmbito do 
programa Campo Aberto.

GONÇALO AMORIM (Porto, 1976) is an actor and the-
atre director. In 2012 he took on the artistic direction 
of Teatro Experimental do Porto, where he had been 
working as resident theatre director since 2010. He 
is also the artistic director of FITEI – International 
Theatre Festival of Iberian Expression since 2014.

PAULO FURTADO (Mozambique, 1970) is the founder 
and composer of The Legendary Tigerman, Wray-
Gunn and Tédio Boys. He created soundtracks for 
films and theatre plays. This is his third project 
with TEP.

O TEATRO EXPERIMENTAL DO PORTO (TEP) Teatro 
Experimental do Porto (TEP) is the oldest theatre 
company in Portugal and a forerunner of modern 
theatre. Its first performance premiered in 1953. It 
is one of the resident companies at Teatro Campo 
Alegre in the scope of the Teatro em Campo Aber-
to programme.

Um projeto de a project by
Gonçalo Amorim & Paulo Furtado 

Tradução dos poemas e acompanhamento 
historiográfico poem translation and 
historiographical accompaniment

João de Menezes-Ferreira

Encenação e conceção concept and direction
Gonçalo Amorim 

Direção musical e conceção concept and 
musical direction

Paulo Furtado 

Música original music
The Legendary Tigerman

Intérpretes cast
Ana Brandão
Diana Narciso
Hugo Inácio
Íris Cayatte
Pedro Almendra
Pedro Galiza
Susie Filipe 

Artista convidado set design and costumes
Filipe Rocha 

Cenografia e figurinos set design and 
costumes

Catarina Barros 

Desenho de luz lighting design
Nuno Meira 

Vídeo video 
Luísa Sequeira 

Desenho de som sound design
Guilherme Gonçalves

Produção produced by
Teatro Experimental do Porto 

Coprodução co-produced by
Teatro Municipal do Porto

  

GONÇALO AMORIM & PAULO FURTADO / TEP  ESTRO / WATTS
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MARÇO MARCH

20  23.00h  Sex Fri

em coprodução com co-produced with Amplificasom

ABRIL APRIL

4  23.00h   Sáb Sat
em coprodução com co-produced with Matéria Prima

JUNHO JUNE

26  23.00h   Sáb Sat
em coprodução com co-produced with Lovers & Lollypops

Understage
O subpalco de um Teatro pode ter diversas fun-
ções, mas, na maior parte dos casos, funciona 
como espaço de armazém e de cargas e descar-
gas para os espetáculos apresentados. O subpal-
co do Rivoli é, desde 2015, palco de um ciclo de 
música, com concertos mensais que ocupam o 
espaço e o transfiguram por completo, tornan-
do-o, assim, em mais um espaço de apresentação 
da cidade. O ciclo tem como programadores as 
promotoras Matéria Prima, Lovers & Lollypops 
e Amplificasom

The understage of a Theater can have several func-
tions, but, in most cases, it functions as warehouse 
space and loads and discharges for the presented 
performances. But the understage of Rivoli is, since 
2015, the stage of a cycle of music, with monthly con-
certs that occupy space and transfigure it complete-
ly, thus making it another stage of the city. The pro-
gram’s programmers include Matéria Prima, Lovers 
& Lollypops and Amplificasom.

RIVOLI Subpalco  7.00€ MÚSICA  MUSIC

© José Caldeira
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RIVOLI Grande Auditório

12.00€  1.30h  > 12

Bélgica Belgium

DANÇA  DANCE

 MARÇO MARCH

25  21.00h  Qua Wed

26  21.00h  Qui Thu

Achterland

Anne Teresa  
De Keersmaeker  

/ Rosas

©Anne Van Aerschot
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ACHTERLAND  Anne Teresa De Keersmaeker / Rosas

Achterland é uma coreografia seminal na obra 
de Anne Teresa De Keersmaeker. É neste traba-
lho de 1990 que, pela primeira vez, a consagrada 
coreógrafa coloca os músicos numa posição cen-
tral no palco, concedendo-lhes um papel ativo na 
dinâmica geral do espetáculo - uma abordagem 
que repetiria em muitos projetos subsequentes. A 
combinação invulgar das composições de música 
clássica – os seis estudos para piano, de György 
Ligeti e as sonatas 2, 3 e 4, de Eugène Ysaÿe - ins-
pirou Keersmaeker e os intérpretes da Rosas a 
criar uma partitura de dança que se situa num 
equilíbrio peculiar entre uma energia virtuosa 
e momentos de desaceleração. 
Além disso, Achterland foi a primeira peça que a 
coreógrafa também criou para corpos masculi-
nos, acrescentando três bailarinos ao elenco. A 
emblemática peça explora uma terra ambígua, 
entre o masculino e o feminino, feita ora de con-
trastes, ora de um esbatimento das fronteiras 
e dos símbolos. Três bailarinos movem-se pela 
cena e, tímidos, pretendem atrair a atenção de 
cinco sedutoras e poderosas bailarinas, que as-
sumem o comando deste microuniverso. Anne 
Teresa De Keersmaeker regressa ao palco do 
Rivoli para a reposição deste emblemático “con-
certo de dança”. 

Achterland is a seminal choreography in the work 
of Anne Teresa De Keersmaeker. In this 1990 piece 
the established choreographer places the musicians 
on the centre of the stage for the first time, assign-
ing them an active role in the general dynamics of 
the performance, which she would replicate in many 
ensuing projects. The unusual combination of classi-
cal music works—György Ligeti’s six piano etudes 
and Eugène Ysaÿe’s sonatas 2, 3 and 4—inspired 
Keersmaeker and the performers at Rosas to create 
a dance score peculiarly balancing virtuous energy 
and deceleration moments.
Furthermore, Achterland was also the first piece 
the choreographer designed for male bodies, add-
ing three male dancers to the cast. This iconic piece 
explores an ambiguous land between male and fe-
male, sometimes made of contrasts, and at others 
times blurring boundaries and symbols. Three male 
dancers move about the stage, timidly trying to at-
tract the attention of five enticing, powerful balleri-
nas, who take the lead in this micro-universe. Anne 
Teresa De Keersmaeker returns to Rivoli’s stage for 
a rerun of this iconic “dance concert”.

Achterland MARÇO MARCH

25  Qua Wed

CONVERSA PÓS-ESPETÁCULO
Bailarinos da Companhia Rosas dancers of Rosas Company

mais informação further information 
paralelo.tmp@agoraporto.pt
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ACHTERLAND  Anne Teresa De Keersmaeker / Rosas

Em 1980, depois de estudar dança na Mudra 
School, em Bruxelas, e na Tisch School of the 
Arts, em Nova Iorque, ANNE TERESA DE KEER-

SMAEKER (n. 1960) criou Asch, o seu primeiro 
trabalho coreográfico. Dois anos depois, estreou 
Fase, Four Movements to the Music of Steve Rei-
ch. A coreógrafa fundou a companhia de dança 
Rosas, em Bruxelas, em 1983, enquanto criava a 
obra Rosas danst Rosas. Desde estas peças que 
o seu trabalho se baseia numa exploração rigo-
rosa e prolífica da relação entre dança e música. 
Criou com Rosas um amplo corpo de trabalho, 
que envolve estruturas musicais e partituras de 
vários períodos, da música antiga às expressões 
contemporâneas e populares. A sua prática co-
reográfica também desenha princípios formais 
da geometria, padrões numéricos, mundo natu-
ral e estruturas sociais, para oferecer uma pers-
petiva única da articulação do corpo no espaço e 
no tempo. Em 1995, De Keersmaeker estabeleceu 
a escola P.A.R.T.S. (Performing Arts Research 
and Training Studios) em Bruxelas, em associa-
ção com De Munt / La Monnaie.

In 1980, after studying dance at the Mudra School 
in Brussels and the Tisch School of the Arts in New 
York, ANNE TERESA DE KEERSMAEKER (born in 
1960) created Asch, her first choreographic work. 
Two years later came the premiere of Fase, Four 
Movements to the Music of Steve Reich. De Keers-
maeker founded the dance company Rosas in Brus-
sels, in 1983, while creating the piece Rosas danst 
Rosas. Her work has ever since been grounded in a 
rigorous and prolific exploration of the relationship 
between dance and music. She has created with Ro-
sas a wide-ranging body of work, engaging the mu-
sical structures and scores of several periods, from 
early music to contemporary and popular idioms. 
Her choreographic practice also draws formal prin-
ciples from geometry, numerical patterns, the nat-
ural world and social structures to offer a unique 
perspective on the body’s articulation in space and 
time. In 1995, De Keersmaeker established the school 
P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training 
Studios) in Brussels in association with De Munt / 
La Monnaie.

© Anne Van Aerschot
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ACHTERLAND  Anne Teresa De Keersmaeker / Rosas

Coreografia choreography
Anne Teresa De Keersmaeker

Encenação mise en scène
Jean Luc Ducourt

Interpretação performers
Laura Bachman
Lav Crnčević
Léa Dubois
José Paulo dos Santos
Anika Edström Kawaji
Bilal El Had
Frank Gizycki
Robin Haghi
Yuika Hashimoto
Laura Maria Poletti
Soa Ratsifandrihana
Luka Švajda

Criado em 1990 por created in 1990 with
Nordine Benchorf
Bruce Campbell
Vincent Dunoyer
Fumiyo Ikeda
Marion Levy
Nathalie Million
Carlotta Sagna
Johanne Saunier

Música music 
György Ligeti “8 Études for piano solo 
(Désordre, Cordes à vide, Touches bloquées,  
Fanfares, Arc-en-ciel, Automne à Varsovie,  
Galamb Borong, Fém)”
Eugène Ysaÿe “Sonatas 2 3 & 4 for solo violin”

Músicos musicians
Wilhem Latchoumia
Joonas Ahonen (piano)
Juan María Braceras
Naaman Sluchin (volino violin)

Cenografia set 
Herman Sorgeloos

Desenho de luz lighting design 
Jean Luc Ducourt
Figurinos costumes
Ann Weckx

Ensaiador rehearsal director
Fumiyo Ikeda

Assistentes de reposição assistants  
for the revival

Nordine Benchorf
Johanne Saunier
Fumiyo Ikeda
Vincent Dunoyer 

Coordenação artística e planeamento artistic 
coordination and planning 

Anne Van Aerschot

Diretor técnico technical director
Joris De Bolle

Som sound
Alexandre Fostier 
Antoine Delagoutte

Coordenador de figurinos costumes 
coordinator

Heide Vanderieck

Costura sewer
Charles Gysèle

Guarda-roupa wardrobe
Ella De Vos / Emma Zune / Ester Manas

Técnicos technicians 
Max Adams
Jonathan Maes
Quentin Maes
Michael Smets

Agradecimento especial a special thanks to 
Bruce Campbell

Produção production 
Rosas

Apoio support 
Comunidade Flamenga da Fundação BNP Paribas 

/ Rosas

Coapresentação co-presentation 
Com with Teatros del Canal

MARÇO MARCH  21-22
Coapresentação Co-presentation

Com with Teatros del Canal
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CAMPO ALEGRE Auditório

9.00€  1.00h  > 14 

Teatro Nova 
Europa

Noite de Primavera

 MARÇO MARCH

27  21.00h  Sex Fri

28   19.00h  Sáb Sat

TEATRO  THEATRE

estreia  premiere

©DR
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TEATRO NOVA EUROPA  Noite de Primavera

Quando se fala da Primavera, é inescapável a 
evocação do seu despertar, relembrando o texto 
intemporal de Frank Wedekind. Mas, nesta noite, 
não podíamos estar mais longe desse alvorecer. 
Noite de Primavera, a segunda noite da Tetralogia 
das Estações do dramaturgo e encenador Luís 
Mestre, mergulha-nos nos espectros de memó-
rias, ambições e visões da juventude que assom-
bram quatro vidas numa noite intensa deflagra-
da pela insónia. 
Nesse longo momento em que o tempo parece 
congelar, as personagens são assaltadas por 
emoções e palavras e é nessa assombração que, 
uma a uma, iremos conhecer as suas vidas, con-
trastando-as com os seus sonhos de juventude, 
cerca de vinte anos depois. 
A subtileza de elementos, o ritmo do texto, a pre-
cisão nas palavras, a composição visual do lugar, 
o fluxo desregulado subjacente como frequência 
em surdina concorrerão para a multiplicidade de 
camadas de sentido nesta peça, constituindo um 
texto profundo e íntimo.   — Luís Mestre

When one discusses Spring, one cannot help but to 
summon its awakening, recalling the timeless text 
by Frank Wedekind. But tonight we couldn’t be fur-
ther from that dawn.
Noite de Primavera [Spring Night], the second night 
of the tetralogy of seasons by playwright Luís Mestre, 
plunges us into the spectres of the memories, ambi-
tions and visions of youth that haunt four lives in an 
intense night sparked by insomnia. During that long 
moment when time seems to freeze, the characters 
are taken over by emotions and words. It is during 
that haunting that we’ll get to know their lives one 
by one, in contrast with their youth dreams, roughly 
twenty years later.
The subtlety of elements, the rhythm of the text, the 
accuracy of words, the visual layout, the underlying 
deregulated flow as a quiet frequency, it will all con-
tribute to the multiple layers of meaning in this play, 
thus creating a deep, intimate text.  – Luís Mestre

Noite de Primavera
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TEATRO NOVA EUROPA  Noite de Primavera

LUÍS MESTRE (1974) vive no Porto. Mestre em 
Estudos de Teatro pela Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto e pós-graduado em Dança 
Contemporânea pela Escola Superior de Música 
e Artes do Espetáculo – Instituto Politécnico do 
Porto / Teatro Municipal do Porto.
É dramaturgo, encenador, tradutor, ator, profes-
sor de teatro e mentor de dança contemporânea. 
Como dramaturgo recebeu vários prémios e dis-
tinções nacionais e internacionais. Tem diversas 
publicações dos seus textos dramáticos em por-
tuguês, inglês e castelhano. É diretor artístico 
do Teatro Nova Europa desde 2004.

LUÍS MESTRE (1974) lives in Porto. He has a master’s 
degree in theatre studies from the Faculty of Letters 
of the University of Porto, and a postgraduate de-
gree in contemporary dance from the Higher School 
of Music and Performing Arts – Polytechnic Institute 
of Porto / Teatro Municipal do Porto.
He is a playwright, theatre director, translator, 
actor, theatre professor and contemporary dance 
coach. He received several awards and honours as a 
playwright both at home and abroad. He published 
several plays in Portuguese, English and Castil-
ian. He is the artistic director of Teatro Nova Eu-
ropa since 2004.

Texto e encenação text and direction
Luís Mestre 

Interpretação cast
Ana Moreira
Carlos Silva
Tânia Dinis
Zeca

Desenho de luz lighting 
Espaço cénico set design

Joana Oliveira 

Produção executiva executive producer
Patrícia do Vale

Apoio support
Casa das Artes de Famalicão
Centro de Arte de Ovar
Cine-Teatro de Estarreja
Companhia Instável

Coprodução co-produced by
Teatro Municipal do Porto
Teatro Nova Europa
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ABRIL APRIL

P.E.D.R.A. 
Projeto Educativo em Dança  
de Repertório para Adolescentes 

Martin Zimmermann
Eins Zwei Drei 

Quintas de Leitura
É preciso dizer febre em vez de 
dizer inocência

Capicua
Madrepérola

DDD 2020 no at TMP
Festival Dias da Dança

FITEI 2020 no at TMP
Festival Internacional de Teatro  
de Expressão Ibérica
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P.E.D.R.A. 
Projeto Educativo  
em Dança de Repertório  
para Adolescentes

 ABRIL APRIL

3  19.00h  Sex Fri

4  16.00h  Sáb Sat

DANÇA  DANCE

 PROGRAMA PARALELO

A partir do repertório de 
based on the repertoire of Vera Mantero
Acompanhamento do grupo de participantes do Porto
Porto group accompanied by Vera Santos

2.50€  crianças e grupos escolares 
children and school groups 

7.00€ adultos adults

CAMPO ALEGRE Café-Teatro

35min  > 12

©TUNA
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Esta é a terceira edição do P.E.D.R.A., um pro-
jeto de dança contemporânea com participantes 
entre os 15 e os 18 anos. Três grupos de jovens, 
do Porto, Viseu e Lisboa, iniciam este processo 
tendo como base, nesta edição, o trabalho da co-
reógrafa Vera Mantero.

“Para mim a dança não é um dado adquirido.  
Acredito que quanto menos o adquirir mais próxima 
estarei dela. Uso a dança e o trabalho performativo 
para perceber aquilo que necessito de perceber. Deix-
ei de ver sentido num performer especializado numa 
disciplina (um bailarino ou um ator ou um cantor 
ou um músico) e passei a ver sentido num performer 
especializado no todo.”— Vera Mantero 

Assim, partindo num primeiro momento do con-
tacto com esta coreógrafa, os grupos de jovens 
iniciam este projeto. Cada um destes grupos de 
trabalho é dirigido localmente por um coreógra-
fo. Nesse sentido, o Teatro Municipal do Porto 
desafiou Vera Santos, para, em conjunto com o 
grupo de participantes do Porto, trabalhar so-
bre os diferentes olhares que o trabalho de Vera 
Mantero proporciona. E o resultado que daí re-
sulta, a descoberta desta nova possibilidade de 
descobrir a dança e dos diferentes olhares sobre 
o mesmo “conteúdo”, pode ser visto no Teatro 
Campo Alegre a 3 e 4 de abril, e na Culturgest 
a 7 de abril (onde os 3 grupos das 3 cidades se 
apresentam em conjunto).

Esta é a última das 3 edições previstas para este 
projeto, que é coproduzido pela Culturgest, pelo 
Teatro Municipal do Porto e pelo Teatro Viriato. 

This is the third edition of P.E.D.R.A., a contempo-
rary dance project with participants aged 15 to 18. 
In this edition, three groups of youngsters from Por-
to, Viseu and Lisbon get the process started based 
on the work of invited choreographer Vera Mantero.

“I don’t take dance for granted. I believe that the 
less I do so, the closer I’ll be to it. I employ dance 
and performing work as a means to understand 
what I need to understand. As I see it, it no longer 
makes sense for a performer to specialise in a giv-
en discipline (a dancer, or an actor, or a singer, or 
a musician) / a performer should specialise in the 
whole.”— Vera Mantero

So the groups of youngsters in the different cities 
start this project by getting acquainted with this 
choreographer. Each of those work groups is locally 
managed by another choreographer. Teatro Munic-
ipal do Porto has hence challenged Vera Santos to 
work with the group of participants from Porto on 
the different perspectives the work of Vera Mantero 
offers. The outcome, the finding of this new possibil-
ity of understanding dance and of the distinct looks 
upon the same “content” can be seen at Teatro Campo 
Alegre on April 3 and 4, and at Culturgest on April 
7 (when the three groups from the three cities have 
a joint presentation).

This is the last of the three programmed editions of 
this project, which is co-produced by Culturgest, Te-
atro Municipal do Porto and Teatro Viriato.

P.E.D.R.A. 
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VERA MANTERO estudou dança clássica com 
Anna Mascolo e integrou o Ballet Gulbenkian en-
tre 1984 e 1989. Tornou-se um dos nomes centrais 
da Nova Dança Portuguesa, tendo iniciado a sua 
carreira coreográfica em 1987 e mostrado o seu 
trabalho por toda a Europa, Argentina, Uruguai, 
Brasil, Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos 
da América e Singapura. Desde 2000, dedica-se 
também ao trabalho de voz, cantando repertório 
de vários autores e cocriando projetos de músi-
ca experimental.
Em 1999 a Culturgest organizou uma retrospe-
tiva do seu trabalho até à data, intitulada “Mês 
de Março, Mês de Vera”. Representou Portugal 
na 26ª Bienal de São Paulo 2004, com Comer o 
Coração, criado em parceria com Rui Chafes. Em 
2002 foi-lhe atribuído o Prémio Almada (IPAE/
Ministério da Cultura) e em 2009 o Prémio 
Gulbenkian Arte pela sua carreira como cria-
dora e intérprete.

VERA SANTOS tem formação em Artes Plásticas, 
Dança, Teatro, História da Arte e Crítica de Arte. 
Fez o Curso de Pesquisa e Criação Coreográfi-
ca do Fórum Dança, os cursos de Coreografia e 
o de Artes da Performance, Tecnológicas e Co-
laborativas do Programa Gulbenkian Criação e 
Criatividade Artística.
A dança contemporânea é a sua área de eleição, 
para onde canaliza a sua aprendizagem e tra-
balho, desde o início dos anos 90, como baila-
rina/intérprete e mais tarde, como criadora e 
investigadora. Paralelamente, na atividade pe-
dagógica com pessoas com e sem experiência de 
dança, explora a fisicalidade de cada corpo e as 
suas potencialidades de movimento e expressão.

VERA MANTERO studied classical dance with Anna 
Mascolo and was a member of the Gulbenkian Ballet 
between 1984 and 1989. She has become one of the 
key names in New Portuguese Dance, having started 
her career as a choreographer in 1987, and having 
presented her work throughout Europe, as well as 
in Argentina, Uruguay, Brazil, Canada, South Ko-
rea, USA and Singapore. She has also engaged in 
voice work since 2000, singing the songs of several 
authors, and co-creating experimental music pro-
jects. In 1999, Culturgest organised a retrospective 
of her work to date, which was called “Mês de Março, 
Mês de Vera” [Month of March, Month of Vera]. She 
represented Portugal at the 26th São Paulo Biennial 
(2004) with Comer o Coração [Eating Your Heart 
Out], which was created in partnership with Rui 
Chafes. She received the Almada Award (Ministry 
of Culture, 2002) and the Gulbenkian Art Award 
(2009) for her career as creator and performer.

VERA SANTOS has an education in fine arts, dance, 
theatre, art history and art criticism. She attended 
the Research and Choreographic Creation Course at 
Fórum Dança, and the courses on choreography and 
performing arts at the Gulbenkian Foundation. Her 
field of choice is contemporary dance, to which she 
has been channelling both her training and her work 
since the early 1990s, first as a dancer/performer, and 
later as a creator and researcher. She concurrently 
teaches people with and without dance experience, 
exploring the physical nature of each body and its 
movement and expression potential.

P.E.D.R.A.   Projeto Educativo em Dança de Repertório para Adolescentes

Participantes participants
Beatriz Rios
Carlos Pereira
Catarina Borzyak
Elizabeth Dumbill
Gabriela Rodrigues
Henrique Seixas
Jessica Ferreira
João Figueiredo
Joel Sousa
Marco Martins
Maria Loureiro
Miguel Marinho
Vicente Campos

Coprodução coproduction
Teatro Municipal do Porto
Culturgest
Teatro Viriato
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 ABRIL APRIL

4  17.00h  Sáb Sat

CONFERÊNCIA  CONFERENCE

 MODOS DE OCUPAR

CAMPO ALEGRE Café-Teatro
Entrada gratuita free entrance 

O MEU CORPO 
É O VOSSO 
PLANETA EM 
URGÊNCIA

A partir do espetáculo  
“P.E.D.R.A. – Projeto Educativo em Dança  
de Repertório para Adolescentes”
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Martin 
Zimmermann

Eins Zwei Drei

Suíça Switzerland

CIRCO CONTEMPORÂNEO 

 CONTEMPORARY CIRCUS

 ABRIL APRIL

3  21.00h  Sex Fri

4  19.00h  Sáb Sat
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MARTIN ZIMMERMANN  Eins Zwei Drei

Teatro físico e visual, profunda-
mente marcado por um passado 
circense. É assim que classifica a 
sua atividade e área de trabalho. 
Num teatro sem palavras, tal como 
num mundo sem regras, a liberda-
de e o caos andam muito próximos, 
não é verdade? Essa dualidade in-
teressa-lhe?

Os palhaços só se preocupam com 
a sobrevivência. Para mim, somos to-
dos palhaços.

Um palhaço não interpreta um per-
sonagem, é o que é, está ali com todas 
as suas facetas, a sua fragilidade, o seu 
humor e o seu abismo.

Interessa-me o ser humano e a sua 
existência. As pessoas têm muitas vezes 
uma ideia errada do personagem de um 
palhaço. Os palhaços são incrivelmen-
te polivalentes. São atores, dançarinos, 
acrobatas e músicos ao mesmo tempo. 
Charlie Chaplin, Buster Keaton, Jacques 
Tati, Grock, Charlie Rivel, só para no-
mear alguns. Eu venho dessa tradição. 
Estou convencido de que as pessoas que 
se conseguem rir de si mesmas contac-
tam com os outros muito mais facilmen-
te. Quero dizer às pessoas

“Não se levem demasiado a sério.” É 
por isso que o palhaço é tão importante 
para mim. Acredito que o humor ain-
da pode salvar o mundo. O que não tem 
nada a ver com pregar partidas.

Physical and visual theatre, dee-
ply marked by a circus backgrou-
nd. This is how you classify your 
practice and work field. In a theatre 
without words, such as in a world 
without rules, freedom and chaos 
are very close, right? Do you find 
this duality interesting?

Clowns are all about survival. For me 
we are all clowns.

A clown doesn't interpret a character, 
he is what he is, he is there with all his fac-
ets, his fragility, his humour and his abyss.

I am interested in the human being and 
his existence. People often have a wrong 
idea about the character of a clown. Clowns 
are incredibly polyvalent, they are actors, 
dancers, acrobats or musicians in one. 
Charlie Chaplin, Buster Keaton, Jacques 
Tati, Grock, Charlie Rivel to name a few. 
I come from this tradition. I am convinced 
that those people who can laugh about 
themselves can get in touch with others 
much easier. "Don't take yourselves too se-
riously", I want to tell people. That's why 
the clown is so important to me. I believe 
that humor can still save the world. This 
has nothing to do with party bomb humour.
One, two, three well-known clowns. 
Clowns are fascinating figures. 
Clowns clown us. How does this 
arise in this last work?

I've wanted to be a clown since I was 
a kid. The character of the clown is very 
present in all my works. What fascinates 
me most is our inner life and how we re-
veal ourselves to each other. I am convinced 
that we are all crazy deep inside ourselves. 
Clowns mirror us and point out who we 
actually are. We need them to make sure 
we're who we are.

 EM PARALELO

 ABRIL APRIL

2  18.00h  Qui Thu

WORKSHOP
Com with Romeu Runa

Neste workshop, Romeu Runa, intérprete no espetácu-
lo Eins Zwei Drei pretende trabalhar com o grupo sobre 
o palhaço físico.
Romeu Runa começou a estudar Dança Clássica aos 15 
anos na Escola de Dança do Conservatório Nacional de Lis-
boa. Durante a sua colaboração com o Ballet Gulbenkian, 
trabalhou com Ohad Naharin, Rui Horta, Meryl Tankard, 
Itzik Galili e Marie Chouinard, entre outros. A partir de 
2002 participou em vários projetos e colaborou com Mi-
guel Moreira / Útero, que criou para ele o solo The Old King 
(2011). Entre 2008 e 2014, participou em todas as criações 
de Alain Platel e tornou-se num dos seus intérpretes fa-
voritos. Durante esse período, conheceu o artista belga 
Berlinde De Bruyckere, com quem criou as performances 
Romeu My Deer (2012) e Sibylle (2015).

In this workshop, Romeu Runa, performer at Eins Zwei Drein 
intends to work with the group on the physical clown.
Romeu Runa began studying Classical Dance at the age of 15 
at the Lisbon National Conservatory School of Dance. During 
his collaboration with the Ballet Gulbenkian, he worked with 
Ohad Naharin, Rui Horta, Meryl Tankard, Itzik Galili and 
Marie Chouinard, among others. From 2002 he participated 
in several projects and collaborated with Miguel Moreira / 
Útero, who created for him the solo The Old King (2011). Be-
tween 2008 and 2014, he participated in all of Alain Platel's 
creations and became one of his favorite performers. During 
this period, he met Belgian artist Berlinde De Bruyckere, with 
whom he created the performances Romeu My Deer (2012) 
and Sibylle (2015).

CAMPO ALEGRE Sala-Estúdio  
Participantes com experiência em Dança 
Nr de participantes mínimo de 10 e máximo de 15

2.50€ ou gratuito or free 
(mediante apresentação de bilhete para o espetáculo upon 
presentationof ticket for the performance)

3  Sex Fri

CONVERSA PÓS ESPETÁCULO
POST-PERFORMANCE TALK
Com with Martin Zimmermann

mais informação further information  
paralelo.tmp@agoraporto.pt
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Um, dois, três palhaços famosos. 
Os palhaços são figuras fascinan-
tes. Os palhaços apalhaçam-nos. 
Como é que isso surge neste último 
trabalho?

Quis ser palhaço desde miúdo. O per-
sonagem do palhaço está muito presen-
te em todos os meus trabalhos. O que 
mais me fascina é a nossa vida interior 
e a forma como nos revelamos uns aos 
outros. Estou convencido de que somos 
todos loucos lá bem no fundo. Os palha-
ços espelham-nos e mostram o que real-
mente somos. Precisamos deles, para nos 
certificarmos que somos quem somos.
Há uma presença muito forte da 
música, mas também de instru-
mentos na sua relação física com 
os corpos dos intérpretes. Como 
foi o processo de (re)construção da 
peça com os elementos todos que 
a compõem?

Tive a sorte de poder trabalhar com 
o compositor e pianista Colin Vallon pela 
segunda vez. O processo de trabalho está 
relacionado com muitas improvisações 
na sala de ensaios. A ideia era que a com-
posição do Colin Vallon fosse entendida 
simultaneamente como um concerto e 
uma parte da peça. A música devia ser 
independente e não apenas um acompa-
nhamento. A musica do Colin perturba, 
acaricia e sustenta os personagens em 
simultâneo. A música é emocional e ma-
ravilhosa e tornou-se ela própria tanto 
num personagem como num cenário.

Entrevista realizada por Rita Xavier Monteiro,  
assessora de imprensa do TMP.

There is a very strong presence 
of music, but also of instruments 
in their material relationship with 
performers’ bodies. How was the 
process of (re)construction of the 
piece with the all the elements that 
compose it?

I was lucky to be able to work with the 
composer and pianist Colin Vallon for the 
second time. The working process is con-
nected with many improvisations in the 
rehearsal room. The idea was that Colin 
Vallon's composition would be perceived as 
a concert and as a part of the play at the 
same time. The music should be independ-
ent and not just an accompaniment. Colin's 
music disturbs, caresses and supports the 
characters at the same time. The wonderful 
emotional music has itself become a char-
acter as well as a stage set.

Interview conducted by Rita Xavier Monteiro,  
TMP's press relations.

MARTIN ZIMMERMANN  Eins Zwei Drei
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MARTIN ZIMMERMANN nasceu em 1970 e cresceu 
em Wildberg, uma pequena aldeia suíça. É coreó-
grafo, encenador, cenógrafo e ator físico. Após 
estudar cenografia em Zurique, licenciou-se pelo 
Centro Nacional de Artes Circenses, em Fran-
ça, com distinção. Há bem mais de 20 anos que 
vem coreografando e produzindo teatro físico e 
visual sem palavras, produções em que o corpo 
e os objetos colidem por entre cenários móveis 
enquanto esbate magicamente as fronteiras en-
tre realidade e ficção. O seu trabalho foi interpre-
tado em palcos conceituados em todo o mundo, 
incluindo o BAM de Nova Iorque, Théâtre de la 
Ville de Paris e Teatro Metropolitano de Tóquio, 
entre outros. Em paralelo, começou a trabalhar 
na sua criação mais recente, Eins Zwei Drei, uma 
peça para três bailarinos e atores físicos de alto 
nível bem como o compositor e pianista talento-
so Colin Vallon. Todos os seus trabalhos estão 
em digressão internacional. 

The choreographer, director, set designer and phys-
ical actor MARTIN ZIMMERMANN (*1970) grew up 
in Widberg, a small village in Switzerland. After 
studying set design in Zurich, he graduated from 
the Centre National des Arts du Cirque (C.N.A.C.) 
in France, with distinction. For well over 20 years he 
has choreographed and produced visual and physi-
cal theatre without words, productions in which the 
body and objects collide amidst mobile set designs 
while magically blurring the boundaries between 
reality and fiction. His work has been performed 
on prestigious stages around the world, such as 
BAM New York, Théâtre de la Ville Paris and To-
kyo Metropolitan Theatre, among others.Parallel 
to that he began working on his most recent crea-
tion Eins Zwei Drei, a piece for three high-ranking 
dancers and physical actors as well as the talented 
composer and pianist Colin Vallon. All of his pieces 
are currently on international tour. 

MARTIN ZIMMERMANN  Eins Zwei DreiRIVOLI  CAMPO ALEGRE VOL. II  2020
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MARTIN ZIMMERMANN  Eins Zwei Drei

Conceção, direção, coreografia e figurinos 
concept, direction, choreography  
and costumes

Martin Zimmermann

Criado com e interpretado por  
created with and interpreted by 

Tarek Halaby
Dimitri Jourde
Romeu Runa
Colin Vallon

Música music creation
Colin Vallon

Dramaturgia dramaturgy
Sabine Geistlich

Cenografia set design
Martin Zimmermann
Simeon Meier

Coordenação técnica na fase  
de desenvolvimento development stage, 
technical coordination

Ingo Groher

Desenho de som sound design
Andy Neresheimer

Desenho de luz light design
Jérôme Bueche

Colaboração artística artistic collaboration
Eugénie Rebetez

Assistência de direção assistant director
Sarah Büchel

Direção de cena durante a criação creation 
stage manager

Roger Studer

Construção do cenário construction decor
Ingo Groher
Ateliers du Théâtre Vidy-Lausanne

Pintura painting
Michèle Rebetez-Martin

Costureiras costumes confection
Katharina Baldauf
Doris Mazzella

Direção de cena stage manager
Roger Studer
Jan Olislagers

Direção de luz light direction
Jérôme Bueche
Sarah Büchel

Direção de som sound direction
Andy Neresheimer
Franck Bourgoin

Gestão técnica technical administrator
Sarah Büchel

Comunicação communication
MZ Atelier

Contabilidade bookkeeping
Conny Heeb

Direção de produção production 
management 

Alain Vuignier

Produção internacional international 
production

Claire Béjanin

Produção production
MZ Atelier

Com o apoio de with support from
Fundação Ernst Göhner
Fundo cultural da Sociedade Suíça de Autores
Fundação Stanley Thomas Johnson
Fundação Corymbo

Coprodução coproduction
Bienal de Dança de Lyon 2018 / Kaserne Basel /  
Le Volcan – scène nationale du Havre / Les 2 Scènes – 
scène nationale de Besançon / Théâtres de la Ville de 
Luxembourg / Maillon / Théâtre de Strasbourg –  
scène européenne / Maison de la Culture de Bourges 
– scène Nationale / Scène nationale du Sud-Aquitain 
/ Nebia – Biel/Bienne / Théâtre de la Ville Paris / 
Theater Casino Zug / Theater Chur / Théâtre Vidy-
Lausanne / Zürcher Theater Spektakel

MARÇO MARCH  24
Coapresentação Co-presentation

Com with Teatro Viriato

ABRIL APRIL  1
Coapresentação Co-presentation

Com with Centro Cultural Vila Flor

39  

RIVOLI  CAMPO ALEGRE VOL. II  2020



Título sinopse

Linha de cintura sinopse

RIVOLI Grande Auditório

12.00€ preço único unique price  1.15h  > 6

Capicua

Madrepérola

MÚSICA  MUSIC

 ABRIL APRIL

4  21.00h  Sáb Sat

© Clara Não
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40  



Título sinopse

Linha de cintura sinopse
Após anos intensos de concertos, com repertó-
rio dos discos anteriores, Capicua faz um reset 
e começa nova tour, com novo disco, nova forma-
ção e novo cenário.
Madrepérola vem para renovar o repertório, mas 
sobretudo o espírito do espetáculo da rapper. A 
ideia é tocar o disco na íntegra, falando de cada 
tema cuidadosamente, como quem faz uma vi-
sita guiada a uma casa nova.
Sendo um álbum de canções, com muitas vozes 
convidadas e muito mais dançável, exige que no 
palco se concretize essa energia. Assim, além 
dos músicos que habitualmente a acompanham 
(D-One, Virtus, Luís Montenegro e Sérgio Alves), 
Capicua passará a estar ladeada de duas vozes 
cantadas (Inês Pereira e Joana Raquel), para fa-
zer jus à musicalidade dos novos temas e abrir 
novas possibilidades de descoberta do antigo re-
pertório, com a reinvenção de velhos temas. Vi-
sualmente, o espetáculo ganha nova identidade, 
com muita luz, texturas e brilho, numa alusão à 
iridescência da madrepérola e à policromia dos 
encantos subaquáticos.
É sem dúvida uma nova etapa que começa, plena 
de energia vital e poesia convertida em música. 
Venham fazer parte!

After intense years of concerts, with repertoire of 
previous albums, Capicua makes a reset and be-
gins a new tour, with a new album, new formation 
and new scenario.
Madrepérola comes to renew the repertoire, but 
above all the spirit of the rapper's performance. The 
idea is to play the full record, talking about each 
theme carefully, like a guided tour of a new home.
Being an album of songs with many guest voices and 
much more danceiness, it requires that this energy 
be realized on stage. Thus, in addition to the musi-
cians who usually accompany her (D-One, Virtus, 
Luís Montenegro and Sérgio Alves), Capicua will 
be flanked by two singing voices (Inês Pereira and 
Joana Raquel), to do justice to the musicality of the 
new themes and open new possibilities for discov-
ering the old repertoire, with the reinvention of old 
themes. Visually, the performance gains a new iden-
tity, with lots of light, textures and brightness, al-
luding to the iridescence of mother of pearl and the 
polychrome of underwater charms. It is undoubtedly 
a new era that begins, full of vital energy and poetry 
converted to music. Come be part!

Madrepérola

CAPICUA  MadrepérolaRIVOLI  CAMPO ALEGRE VOL. II  2020
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CAPICUA nasce no Porto nos anos 80, descobre 
a cultura Hip Hop nos anos 90 (primeiro pelo 
grafitti e depois pela música), passando de mera 
ouvinte a aprendiz de rapper nos anos 00. So-
cióloga de formação, considera-se uma rapper 
militante e é conhecida pela sua escrita exímia, 
emotiva e politicamente engajada. Com uma vas-
ta discografia, conta já com um percurso sólido 
no panorama da música lusófona: duas mixtapes 
- Capicua Goes Preemo (2008) e Capicua Goes 
West (2013) -, dois álbuns em nome próprio e um 
disco de remisturas Capicua (2012), Sereia Louca 
(2014) e Medusa (2015), um disco-livro para crian-
ças em parceria com Pedro Geraldes, Mão Verde 
(2016), e um disco luso-brasileiro partilhado com 
Emicida, Rael e Valete, Lingua Franca (2017). 
Apologista da espontaneidade e cultivando uma 
clara atitude feminista, tem acumulado colabo-
rações com vários artistas (de Sérgio Godinho a 
Sara Tavares), bem como diversas conferências, 
workshops e projetos sociais (como o OUPA, em 
que trabalhou durante quatro anos consecutivos 
a convite da Câmara Municipal do Porto). 

CAPICUA was born in Porto in the 80's, discovers 
Hip Hop culture in the 90's (first by graffiti and then 
by music), from mere listener to rapper's apprentice 
in the 00's. A sociologist with training, she consid-
ers herself a militant rapper and is known for her 
expert, emotional and politically engaged writing. 
With a vast discography, already has a solid track 
in the panorama of Lusophone music: two mixtapes 
- Capicua Goes Preemo (2008) and Capicua Goes 
West (2013) -, two albums in their own name and a 
remix album Capicua (2012), Sereia Louca (2014) 
and Medusa (2015), a children's book-book in part-
nership with Pedro Geraldes, Mão Verde (2016), and 
a Portuguese-Brazilian album shared with Emicida, 
Rael and Valete, Lingua Franca (2017). An apolo-
gist for spontaneity and cultivating a clear feminist 
attitude, she has accumulated collaborations with 
various artists (from Sérgio Godinho to Sara Tav-
ares), as well as several conferences, workshops and 
social projects (such as OUPA, where she worked 
for four consecutive years at the invitation of the 
Porto City Hall).

CAPICUA  Madrepérola

Voz voice 
Capicua

Coro choir 
Joana Raquel
Inês Pereira

DJ
D-One

MPC
Virtus

Assistente assistant
Maria Fontes

Baixo e guitarra bass and guitar
Luís Montenegro

Teclados keyboards
Sérgio Alves

Som de frente live sound engineer
Eduardo Maltez

Som de palco stage sound engineer
Carlos Casaleiro

Luz lighting
Virgínia Esteves

Road manager
Mário Castro

Roadies
Emanuel Rocha
Jorge Jacinto

Produção executiva e booking executive 
production and booking 

Radar dos Sons
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CAMPO ALEGRE Auditório

9.00€  1.30h  > 12

 ABRIL APRIL

9  22.00h  Qui Thu

LITERATURA  LITERATURE

É preciso dizer febre 
em vez de dizer 

inocência

© Susana Carvalhinhos

Quintas 
de Leitura 
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A febre da palavra na voz de cinco desarman-
tes poetas: Catarina Nunes de Almeida, Catari-
na Costa, Francisca Camelo, João Rios e Rena-
to Filipe Cardoso. O feitiço da escrita, aliado à 
arte de dizer. A ilustradora Susana Carvalhinhos 
assina a imagem da sessão. Uma estreia abso-
luta neste ciclo poético. Entre leituras, Amadeu 
Magalhães, músico multi-instrumentista, solta 
magia do seu cavaquinho.
A fechar a sessão, Ruído Vário junta um trio 
improvável: Ana Deus (voz), Luca Argel (voz e 
guitarra) e Fernando Pessoa. Música impreg-
nada nas palavras e no génio de Pessoa. A ses-
são conta ainda com a participação especial de 
Natasha Semmynova, drag performer e cantor, 
que recentemente celebrou 20 anos de carreira.

Word fever in the voice of five disarming poets: Cata-
rina Nunes de Almeida, Cláudia R. Sampaio, Fran-
cisca Camelo, João Rios and Renato Filipe Cardoso. 
The jinx of writing combined with the art of saying.
Illustrator Susana Carvalhinhos is in charge of the 
session’s image—her first time ever in this poetic se-
ries. Between readings, multi-instrumentalist Am-
adeu Magalhães draws magic from his cavaquinho.
The session comes to an end with Ruído Vário, which 
brings together an unlikely trio: Ana Deus (voice), 
Luca Argel (voice and guitar) and Fernando Pes-
soa. Music breath impregnated with the words and 
genius of Pessoa.
The session also features a special appearance by 
drag performer and singer Natasha Semmynova, 
who recently celebrated 20 career years.

É preciso dizer febre em vez de dizer inocência

Catarina Nunes de Almeida
Catarina Costa
Francisca Camelo
João Rios
Renato Filipe Cardoso
Susana Carvalhinhos
Amadeu Magalhães
Ruído Vário
Natasha Semmynova

QUINTAS DE LEITURA  É preciso dizer febre em vez de dizer inocência
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DDD 2020
Festival Dias da Dança no at TMP

(LA)HORDE
Marry me in Bassiani 

Alessandro Sciarroni
Augusto 

Phia Ménard / Cie Non Nova
Saison sèche 

Sónia Baptista
Geração 0.1 

Luísa Saraiva & 
Senem Gökçe Oğultekin
Hark! 

Eisa Jocson
Princess 

Eun-Me Ahn
North Korea Dance 
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A 5ª edição do DDD chega com a força de um 
festival que num curtíssimo espaço de tempo 
se implementou como um dos mais ativos acon-
tecimentos de dança no panorama europeu. O 
Teatro Municipal do Porto pilota este projeto 
e desenvolve-o com muitas instituições que o 
tornam possível. O Teatro Municipal do Porto 
coproduz este ano cerca de uma dezena de es-
petáculos, cinco dos quais internacionais, mui-
tos dos quais ocupam o seu lugar no Rivoli e no 
Campo Alegre. 
Num real equilíbrio entre programação interna-
cional e nacional, o DDD mostra o quão diversa 
é a dança contemporânea hoje. Mostra ainda de 
que forma esta contribui para a construção de 
um espaço comum, nesta edição abordado a par-
tir de três questões essenciais para a compreen-
são do mundo: o ritual, os afetos e a comunidade 
dos nossos dias.
Numa estreita parceria com o FITEI desenvol-
vemos novamente a SEMANA +, com cerca de 
14 espetáculos nacionais de dança e teatro, po-
tenciando a criação nacional, num cenário ideal 
para a vinda de muitos programadores de todo 
mundo, para que, a partir do Porto, os nossos 
artistas tenham a oportunidade de apresentar 
os seus trabalhos a uma escala global. 
Como já vem sendo hábito, será também no Café 
Rivoli o Meeting Point do DDD, todos os dias do 
festival e até altas horas da noite.

TIAGO GUEDES

  Diretor Artístico do Artistic Director of  
DDD – Festival Dias da Dança

DDD 2020 
Festival Dias da Dança no at TMP

The fifth edition of DDD has the strength of a fes-
tival that establish itself as one of the most active 
dance events in the European landscape in a very 
short period of time. 
The Porto Municipal Theater, which pilots this pro-
ject and develops it with many institutions making 
it possible. At TMP, around a dozen performances 
are co-produced this year, five of which internation-
al, and most of which taking place at Rivoli and 
Campo Alegre.
Truly balancing international and Portuguese pro-
duction, DDD shows just how diversified contempo-
rary dance is today, and in what way it adds to the 
creation of a common space, which in this edition is 
tackled based on 3 issues that are key to understand 
contemporary world
affection, ritual and sustainability.
In close partnership with FITEI, we shall replicate 
the + WEEK with roughly 14 Portuguese dance and 
theatre performances, promoting home production 
in an ideal setting to welcome many programmers 
from all over the world. The goal is for Porto to be-
come the springboard for Portuguese artists to be 
able to show their works on a global scale.
As usual, Café Rivoli shall be DDD’s meeting point 
every day during the Festival, and into the early 
hours of the morning.

 DDD 2020

DANÇA  DANCE
Toda a programação brevemente disponível em

All programming available soon at 
www.festivalddd.com

 DDD 2020
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(LA)HORDE
Marry me in Bassiani

França France

DANÇA  DANCE

estreia nacional  national premiere

 ABRIL APRIL

18  22.00h  Sáb Sat

 DDD 2020

© Gaiel Astier Perret

46  

RIVOLI  CAMPO ALEGRE VOL. II  2020



Título sinopse

Linha de cintura sinopse

(LA)HORDE  Marry me in Bassiani

Em 2018, (LA)HORDE - o coletivo que investiga e 
trabalha as novas gerações da dança na era pós-
-Internet - estreou-se pela primeira vez em Por-
tugal. Depois de um bailado para empilhadoras 
ter atravessado a Praça D. João I, no Porto, em 
Ballet de Machines, e uma comunidade de jumpers 
de vários países ter feito vibrar desenfreadamen-
te o palco do Rivoli, em To Da Bone, no âmbito 
do DDD – Festival Dias da Dança, a companhia 
regressa com um novo desafio.
Em Marry me in Bassiani quiseram pesquisar 
sobre os jovens de Tbilisi, na Geórgia, e as suas 
manifestações em frente ao parlamento. A his-
tória é cíclica e a dança volta a ser, na história 
deste país, uma forma de protesto pacífico e lu-
gar de emancipação da juventude. Corpos e mú-
sica techno agitam-se contra os ataques ocorridos 
em clubes da cidade. Depois de vários encontros 
com estes bailarinos e de prolongadas conversas 
com os diretores do Ballet Nacional da Geórgia, 
decidem trabalhar juntos. Marry me in Bassiani 
toma a Geórgia como exemplo singular que abra-
ça a tradição, o folclore e a ação política através 
da dança nas redes sociais e nos tempos de hoje. 

In 2018, the collective (LA)HORDE, which explores 
and works on the new dance generations of the 
post-Internet age, made its first appearance in Por-
tugal. After a forklifts ballet crossed the D. João I 
square (Porto) in Ballet de Machines, and a com-
munity of jumpers from several countries frantically 
rattled Rivoli’s stage in To Da Bone, in the scope of 
DDD – Festival Dias da Dança, the company returns 
with a new challenge.
In Marry me in Bassiani, they wanted to look into 
the youths of Tbilisi, Georgia, and their demonstra-
tions in front of Parliament. History moves in cycles, 
and dance is once again in the history of this coun-
try a peaceful form of protest and a place for youth 
liberation. Bodies and techno music shake against 
the attacks taking place in clubs around the city. Af-
ter several meetings with these dancers and lengthy 
talks with the directors of the Georgian National 
Ballet, they decided to work together. Marry me 
in Bassiani builds on the unique Georgian experi-
ence of embracing tradition, folk and political action 
through dance in social media nowadays.

Marry me in Bassiani

 EM PARALELO

 ABRIL APRIL

18  10.00h - 12.00h  Sáb Sat

WORKSHOP
Dança Tradicional Georgiana

Este workshop propõe uma iniciação à Dança Tradicional 
Georgiana, e será orientado por dois bailarinos que parti-
cipam no espetáculo “Marry me in Bassiani”. 
(LA) HORDE é um coletivo fundado por três artistas em 
2013, que reúne Marine Brutti, Jonathan Debrouwer e 
Arthur Harel. Juntos, desenvolvem peças coreográficas, 
filmes, instalações de vídeo e performances, sempre par-
tindo de um tema principal, o corpo em movimento. Em 
setembro de 2019, assumiram a direção do Ballet Nacio-
nal de Marselha.

This workshop proposes an introduction to Georgian Tra-
ditional Dance and will be led by two dancers of “Marry me 
in Bassiani”. 
(LA) HORDE is a collective founded by three artists in 2013, 
which brings together Marine Brutti, Jonathan Debrouwer and 
Arthur Harel. Together, they develop choreographic works, 
films, video installations and performances, always starting 
from a main theme - the body in motion. In September 2019, 
they took over the direction of the Marseille National Ballet.

CAMPO ALEGRE Sala-Estúdio 
Destinatários: Todos os interessados com mais de 12 anos 
Número máximo de participantes: 25

2.50€ ou gratuito or free 
(mediante apresentação de bilhete para o espetáculo upon 
presentation of ticket for the performance)

mais informação further information  
paralelo.tmp@agoraporto.pt
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(LA)HORDE  Marry me in Bassiani

(LA)HORDE é um coletivo fundado por três artis-
tas: Marine Brutti, Jonathan Debrouwer e Ar-
thur Harel. Através de um questionamento dos 
códigos das diferentes disciplinas, o coletivo rea-
liza filmes, faz instalações vídeo e performance, 
encena e coreografa. (LA)HORDE cria universos 
instáveis e ficções hipnóticas que questionam a 
forma de o espectador desfrutar e compreender 
a obra de arte. Têm vindo a trabalhar sobre e 
com as comunidades online e o conceito da arte 
pós-internet. 
São desde 2019 diretores artísticos doBallet Na-
tional de Marseille.

(LA)HORDE is a collective founded by three artists
Marine Brutti, Jonathan Debrouwer and Arthur 
Harel. They make films, video installations, per-
formances, theatre plays and choreographic pieces, 
questioning the codes of the different artistic disci-
plines. (LA HORDE) creates unstable universes and 
hypnotic fictions, questioning the way the audience 
enjoys and understands a work of art. They have 
been working on and with online communities and 
the notion of post-internet art. 
Since 2019 they are the artistic directors of Ballet 
National de Marseille.
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Produção production 
(LA)HORDE

Conceção e encenação conception 
Marine Brutti
Jonathan Debrouwer
Arthur Harel

Música musical composition 
Sentimental Rave 

Desenho de som sound design 
Jonathan Cesaroni

Música tradicionais traditional musique
músicos musicians

Tamaz Beruashvili
Aluda Janashvili
Davit Qavtaradze 

Técnico de som sound manager
Zaza Gochitashvili

Cantores singers
Tornike Gabriadze
Ciuri Mchedlidze

Mistura mixing
Bar Zalel
Zed Barski

Cenografia set design 
Julien Peissel
assistido por assisted by 
Léa Chardin
Elena Lebrun

Decoração, construção decoration 
construction atelier

Grand théâtre de Loire-Atlantique

Desenho de luz light design 
Patrick Riou
Boris Eisenmann

Assistência artística artistic assistants 
Lily Sato
Julien Ticot

Estilista stylist costumes
Juan Corrales
em colaboração com in collaboration with 
Y/PROJECT

Olhar exterior outside look 
Jean-Christophe Lanquetin

Ensaiadora rehearsal director
Natia Chikvaidze

Direção-geral general manager
Guillaume Allory
Sébastien Mathé

Direção de som sound director
Jonathan Cesaroni

Produção e divulgação production and 
diffusion

Clémence Sormani

Assistência de produção production assistant
Léo Viguier

Gestão administration
Isabelle Chesneau

Com o conjunto with IVERONI ensemble  
e o mestre bailarino and ballet master
Kakhaber Mchedlidze

Mari Bakelashvili / Gaga Bokhua / Tinatin Chachua 
/ Vaso Chikaberidze / Natia Chikvaidze / Tornike 
Gabriadze / Giorgi Gasishvili / Tornike Gulvardashvili 
/ Levan Jamagidze / Nika Khurtsidze / Khatuna 
Laperashvili / Kakhaber Mchedlidze / Neli 
Mdzevashvili / Giorgi Mikhelidze / Vano Natmeladze 
/ Anzori Popkhadze / Tamar Tchumburidze / Natia 
Totladze / Mariam Tsirdava / Lali Zatuashvili

Gestão administration IVERONI 
Ana Lobzhanidze
Mariam Mchedlidze

Apoio soutien 
Grand T – Nantes

Coprodução coproduction
Teatro Municipal do Porto / DDD - Festival Dias da 
Dança / Théâtre de la Ville - Paris / Les Théâtres de 
la Ville de Luxembourg / Maison de la danse de Lyon 
/ TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers / Centre 
chorégraphique national de Nantes / Les Salins - Scène 
nationale de Martigues / Bonlieu – Scène nationale 
d’Annecy / Charleroi danse / Kampnagel Hambourg 
/ la Comédie de Clermont-Ferrand / Fondation BNP-
Paribas / Institut français / Fonds Transfabrik– Fonds 
franco-allemand pour le spectacle vivant

 DDD 2020
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Augusto

Alessandro 
Sciarroni

 ABRIL APRIL

23   19.00h  Qui Thu

Itália Italy

DANÇA  DANCE

estreia nacional  national premiere

CAMPO ALEGRE Auditório

12.00€  1.00h   > 12

 DDD 2020

© Alice Brazzit
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Augusto é o mais recente trabalho de Alessan-
dro Sciarroni, um dos mais jovens coreógrafos 
a receber o Leão de Ouro da Bienal de Dança de 
Veneza (2019). 
Neste trabalho, Sciarroni encanta-se e expan-
de as possibilidades de um dos arquétipos mais 
conhecidos de palhaço. Augusto é a figura do 
tolo, que tanto está eufórico como irritado, o 
clown sempre bêbado e de nariz vermelho, que 
ri por tudo e por nada. Mas a palavra “augusto” 
também significa imperial, distinto, por isso foi 
a escolhida para nome do primeiro imperador 
romano. 
Em Augusto, também nos rimos da violência, tal 
como no circo, quando o palhaço recebe o estalo 
do outro palhaço, porque tropeça ou faz dispara-
tes. Um conjunto de nove intérpretes, composto 
por atores, bailarinos e cantores, expressa-se fí-
sica e vocalmente através do riso, desde o início 
até um amargo final. 
Riem para representar alegria, emoção, além de 
sofrimento, raiva e medo. Riem continuamente 
e sem motivo enquanto andam, correm, quando 
se cruzam e abraçam. Até que começam a ser 
dirigidos por uma força misteriosa que os obri-
ga a organizar as gargalhadas ainda mais alto 
e ritmicamente. Este espetáculo fala sobre a ne-
cessidade de nos sentirmos incondicionalmente 
amados e sobre dor.

Augusto is the latest work by Alessandro Sciarro-
ni, one of the youngest choreographers to receive the 
Golden Lion at the Venice Dance Biennale (2019).
In this piece, Sciarroni is enthralled by and expands 
the possibilities of one of the best-known clown ar-
chetypes. Augusto is the fool, at times overjoyed, 
at other times upset, the clown who’s always drunk 
and has a red nose, laughing at the drop of a hat. 
But the word “augusto” [august] also means impe-
rial and distinctive, and so it was chosen to name 
the first roman emperor.
In Augusto, we also laugh at violence just as if we 
were at the circus, when the clown is slapped by an-
other clown, trips or does something silly. A group 
of nine performers, comprising actors, dancers and 
singers, physically and vocally express themselves 
through laughter from start to bitter finish.
They laugh so as to represent joy and emotion, aside 
from suffering, anger and fear. They laugh contin-
uously and for no reason as they walk, run, pass by 
one another and embrace one another. Until a mys-
terious force starts to lead them and forces them to 
organise their laughter even louder and rhythmi-
cally. This performance talks about the need to feel 
unconditionally loved and about pain.

Augusto

ALESSANDRO SCIARRONI  Augusto

 DDD 2020

  Vencedor da Winner of Leão de Ouro 
Golden Lion da at the Bienal de Dança  
de Veneza Venice Dance Biennale 2019

 ABRIL APRIL

23  17.00h  Qui Thu

WORKSHOP DE YOGA DO RISO
Com with Sabrina Tacconi 

O Yoga do Riso nasceu na Índia das mãos do Dr. Madan 
Kataria, em 1995, e hoje em dia encontra-se em mais de 
100 países em todo o mundo.
A proposta desta sessão é rir uns com os outros enquanto 
tratamos indiretamente da nossa saúde e do nosso bem-
-estar. Durante a sessão de riso criamos interação entre 
os participantes, mantemos o contacto visual e rimos, 
através dos exercícios de riso propostos pela orientadora. 
Sabrina Tacconi é especialista e Master Trainer de Yoga 
do Riso. Pioneira do método em Lisboa, é também Embai-
xadora do Riso, Fundadora do Congresso “Rir é Saúde”, 
Fundadora da Universidade do Riso em Portugal e dos 
projetos “Pink Monday” para o contexto empresarial e 
“Rir + na Terceira Idade” para o contexto sénior. É ain-
da autora do livro “O Riso na Minha Vida”.

CAMPO ALEGRE Sala de Ensaios 
Destinatários: Todos os interessados 

2.50€ ou gratuito or free 
(mediante apresentação de bilhete para o espetáculo upon 
presentationof ticket for the performance) 
 
mais information further information  
paralelo.tmp@agoraporto.pt
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ALESSANDRO SCIARRONI é um artista italiano 
que se move no campo das artes performativas, 
artes visuais e pesquisa teatral. Tem apresen-
tado os seus trabalhos em festivais de dança e 
teatro, museus, galerias e espaços não conven-
cionais, em instituições e eventos de relevo em 
todo o mundo, de entre os quais se destacam
Biennale de la Danse de Lyon, Kunstenfestivalde-
sarts, em Bruxelas, Impulstanz, em Viena, Festi-
val d’Automne, Centquatre e Centre Pompidou, 
em Paris, Festival TBA, em Portland, Biennale 
di Venezia, Walker Art Center, em Minneapo-
lis ou Museo MAXXI, em Roma. O seu trabalho 
ultrapassa as definições de género — usa a es-
trutura teatral, mas pode recorrer a técnicas e 
experiências da dança, do circo ou do desporto, 
envolvendo regularmente profissionais de dife-
rentes disciplinas. Nos seus trabalhos, Sciarroni 
procura descobrir obsessões, medos e fragilida-
des do ato de interpretar, através da repetição 
de uma prática até aos limites da resistência fí-
sica, considerando uma dimensão diferenciada 
de tempo e uma relação empática entre o públi-
co e os artistas. 

ALESSANDRO SCIARRONI is an Italian artist active 
in the field of the performing arts with several years 
of experience in visual arts and theatre research. His 
works are presented in contemporary dance and the-
atre festivals, museums and art galleries, as well as 
in unconventional spaces, and involve professionals 
from different disciplines. His work goes beyond the 
traditional definitions of genre. His starting point is 
a conceptual Duchamp-like matrix, but he makes use 
of a theatrical framework, and can employ some tech-
niques and experiences from dance, circus or sports.
In addition to the rigour, coherence and clarity of 
each creation, his work tries to uncover obsessions, 
fears and fragilities of the act of performing, by 
means of repetition and bringing the performers to 
the limits of physical endurance, looking for a dif-
ferent dimension of time and for an empathic rela-
tionship between the audience and the performers. 
His works have been performed worldwide, from 
Europe to South and North America, to the Middle 
East and Asia. Alessandro Sciarroni is associat-
ed artist at Centquatre-Paris and has the support 
of apap – Performing Europe 2020 as focus artist.

ALESSANDRO SCIARRONI  Augusto
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ALESSANDRO SCIARRONI  Augusto

Produção produced by
MARCHE TEATRO 
Teatro di Rilevante Interesse Culturale
corpoceleste_C.C.00#
Bolsa European Creative Hub – Ministério da Cultura
de França/Maison de la Danse para a Bienal de dança
de Lyon 2018
Festival GREC Barcelona
Théâtre de Liège
Centquatre-Paris
apap – Performing Europe 2020
um projeto cofinanciado pelo Programa Europa Criativa
da União Europeia
Snaporazverein
Theaterfestival Boulevard
Theater Freiburg

De by
Alessandro Sciarroni

Intérpretes (9 em alternância) cast 
Massimiliano Balduzzi
Gianmaria Borzillo
Marta Ciappina
Jordan Deschamps
Pere Jou
Benjamin Kahn
Leon Maric
Francesco Marilungo
Cian Mc Conn
Roberta Racis
Matteo Ramponi

Música music
Yes Soeur!

Desenho de luz lighting design
Sébastien Lefèvre

Instrutora de movimento e colaboração 
dramatúrgica movement coaching, 
dramaturgical collaboration 

Elena Giannotti

Figurinos outfit
Ettore Lombardi

Consultoria dramatúrgica dramaturgical 
consultancies

Chiara Bersani
Peggy Olislaegers
Sergio Lo Gatto

Instrutora de ioga do riso laughter yoga 
coaching

Monica Gentile

Colaboração artística artistic collaboration
Erna Ómarsdóttir
Valdimar Jóhannsson

Professora de canto vocal coaching
Sandra Soncini

Direção técnica technical director
Valeria Foti

Técnico de digressão tour technician
Cosimo Maggini

Assistência pesquisa assistance research
Damien Modolo

Curadoria, promoção e consultoria curator, 
promotion and consulting

Lisa Gilardino

Gestão e produção executiva administration
executive production

Chiara Fava

Imprensa press office
Beatrice Giongo

Coprodução coproduced by
Teatro Municipal do Porto  
/ DDD - Festival Dias da Dança
Tanzfabrik Berlin
Centrale Fies
L’arboreto – Teatro Dimora
Mondaino

 DDD 2020
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ABRIL APRIL

25  22.00h  Sáb Sat

Phia Ménard / 
Cie Non Nova

Saison sèche

França France

DANÇA  DANCE

estreia nacional  national premiere

RIVOLI Grande Auditório

12.00€  1.00h  > 16

 DDD 2020

© Jean-Luc Beaujault
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Em estreia no Rivoli, Phia Ménard apresenta um 
ritual telúrico protagonizado por sete mulheres 
em luta contra um espaço fechado e normativo. 
Depois do gelo, do vento, da água e o vapor, chega 
a estação seca. Saison Sèche pertence ao ciclo da 
coreógrafa sobre a matéria e as suas metamor-
foses. Nos fenómenos da natureza tal como nos 
do corpo há algo que permanece indomável e que 
encerra um desejo de resistência e de liberdade. 
Trata-se de desafiar o poder patriarcal, de rom-
per com a atribuição de géneros, fazer nascer no-
vos gestos, novas poéticas, que alimentam uma 
imaginação e um mundo por surgir. No processo 
de criação e em cena, a coreógrafa francesa ins-
pira-se nos estilhaços da Antiguidade que restam 
na cultura de hoje, e na comédia de Lisístrata, de 
Aristófanes, que conta uma batalha entre os se-
xos e o deflagrar de uma greve sexual. 
Os corpos agitam-se em pressão aprisionados 
numa cenografia fechada, confinada, higienizada 
que também entra em colapso. Prólogo, submis-
são, nascimento, combate e epílogo constituem 
as cinco cenas de um movimento crescente que 
fará, literalmente, sangrar as paredes por todos 
os lados e oscilar até ao derradeiro terramoto.

Making her debut at Rivoli, Phia Ménard presents 
a telluric ritual, featuring seven women fighting 
against a closed, regulatory space.
After the ice, wind, water and vapour, comes the 
dry season. Saison Sèche is part of the choreo-
grapher’s series on matter and its metamorpho-
ses. In natural and bodily phenomena alike, so-
mething remains untameable and holds a wish 
for resistance and freedom. It’s about challen-
ging patriarchal power, breaking with gender 
assignment, bringing about new gestures, new 
poetics, which feed imagination and a world to 
come. Both in her creation process and on sta-
ge, the French choreographer draws inspiration 
from the shrapnel of Antiquity that can still be 
found in today’s culture, and from Aristophanes’ 
comedy, Lysistrata, which narrates a battle of the 
sexes and the outbreak of a sex strike.
Bodies rattle under pressure, trapped in an enclosed, 
confined and sanitised scenery that is also collapsing. 
Prologue, submission, birth, battle and epilogue are 
the five scenes of an increasing movement that will 
literally result in the walls bleeding on all sides and 
shaking until the ultimate earthquake.

Saison sèche

PHIA MÉNARD / CIE NON NOVA  Saison Sèche
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Watching Jérôme Thomas’ show Extraballe in 1991, 
PHIA MÉNARD (1971) felt an overwhelming desire to 
train in the performing arts, in particular in the art 
of juggling, so she began training in modern dance, 
mime and acting, and of course, juggling. In 1997, 
alongside her work with the company, she took more 
dance lessons and danced in two short pieces chore-
ographed by Hervé Diasnas and Valérie Lamielle. 
She founded the company Non Nova in 1998 and cre-
ated Le Grain. It was with her solo show Ascenseur, 
fantasmagorie pour élever les gens et les fardeaux, 
created in 2001, that she first gained recognition and 
critical acclaim as a creator of performance art. In 
2008, her artistic career took a new direction with 
the project I.C.E. - Injonglabilité Complémentaire 
des Eléments (Complementary Unjugglability of 
the Elements), a project consisting of a creative, in-
tellectual and imaginitive approach around the no-
tion of transformation, erosion and the sublimation 
of natural matter and elements.

Ao assistir ao espetáculo de Jérôme Thomas Ex-
traballe, em 1991, PHIA MÉNARD (1971) teve um 
desejo avassalador de aprender artes perfor-
mativas, em particular malabarismo. Começou 
a aprender dança moderna, mímica, represen-
tação e, claro, malabarismo. Em 1997, em para-
lelo com o seu trabalho para a companhia, teve 
mais lições de dança e participou em duas peças 
breves coreografadas por Hervé Diasnas e Valé-
rie Lamielle. Fundou a companhia Non Nova em 
1998 e criou Le Grain. Foi pela primeira reconhe-
cida e aclamada pela crítica enquanto criadora 
de arte performativa em 2011, com o seu solo 
Ascenseur, fantasmagorie pour élever les gens et 
les fardeaux [Elevador, Fantasmagoria para ele-
var Pessoas e Cargas]. Em 2008, a sua carreira 
artística tomou um novo rumo com I.C.E. – In-
jonglabilité Complémentaire des Eléments [Imala-
barismabilidade Complementar dos Elementos], 
um projeto baseado numa abordagem criativa, 
intelectual e imaginativa em torno da noção de 
transformação, erosão e sublimação da matéria 
e dos elementos naturais.

PHIA MÉNARD / CIE NON NOVA  Saison Sèche
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Composição e dramaturgia composition  
and dramaturgy

Phia Ménard
Jean-Luc Beaujault

Cenografia scenography/stage design
Phia Ménard

Elenco (criação e interpretação) cast 
(creation and performance)

Marion Blondeau
Anna Gaïotti
Elise Legros
Phia Ménard
Marion Parpirolles
Marlène Rostaing
Jeanne Vallauri
Amandine Vandroth

Música e engenharia de som soundtrack 
composition and sound engineer

Ivan Roussel

Desenho de luz lighting design
Laïs Foulc

Direção de cena stage manager
Benoît Desnos
Mateo Provost
Rodolphe Thibaud

Figurinos e adereços costumes and props
Fabrice Ilia Leroy

Construção de cenário e adereços 
construction and props

Philippe Ragot

Fotografia photographs
Jean-Luc Beaujault

Codireção gestão e produção co-director 
administration and production

Claire Massonnet

Direção técnica technical direction
Olivier Gicquiaud

Assistência de produção production 
assistant

Clarisse Merot

Comunicação communication
Adrien Poulard

Assistência de coordenação de digressão 
touring coordinator assistant

Anaïs Robert

Produção production 
Compagnie Non Nova

Coprodução co-production
Espace Malraux
Scène nationale de Chambéry et de la Savoie

PHIA MÉNARD / CIE NON NOVA  Saison Sèche
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CAMPO ALEGRE Auditório

9.00€  1.00h  >12
DANÇA  DANCE

Estreia  premiere

ABRIL APRIL

26  17.00h  Dom Sun

Geração 0.1
Sónia 
Baptista
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Quando se acaba a escola, é suposto saber para 
onde se vai, como se vai, é suposto saber o que 
se quer. É suposto estar preparado. É suposto. 
É suposto estar preparado para a vida, é supos-
to saber dançar com ela.
Caminha-se a braços com expectativas, internas, 
externas, vozes que ecoam num cérebro 
ansioso de fazer. Caminha-se e dança-se?
Que mundo é que se vê, quando se roda, rebola 
e salta no ar? Quando se acaba a escola da dan-
ça, não se pode deixar de estudar e o objetivo 
deve ser dançar mais e de outras maneiras dan-
çar. Quanto mais se sabe da vida, mais a vida se 
pode fazer e desfazer. Quando se acaba a escola, 
quer-se mudar o mundo, quer-se mudar a dança 
e pode-se tudo e é assim que deve ser.

When you finish school, you’re supposed to know 
where you’re going and how to get there. You’re 
supposed to know what you want. You’re supposed 
to be ready. You’re supposed to. You’re supposed to 
be ready for life / you’re supposed to know how to 
dance with it.
You walk facing expectations, both internal and ex-
ternal, voices that echo inside a brain that is anxious 
to do. Do you walk and dance?
What world do you see, when you spin, roll and jump 
in the air? When you finish dance school, you can’t 
stop studying, and the goal must be to dance more 
and to dance in other ways. The more you know about 
life, the more life can be done and undone. When you 
finish school, you want to change the world, you want 
to change dance and you’re able to do anything, and 
that’s how it should be.

Geração 0.1

SÓNIA BAPTISTA  Geração 0.1
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SÓNIA BAPTISTA nasceu em Lisboa e é formada 
em Dança Contemporânea pelo Fórum Dança. 
Em 2001, foi-lhe atribuído o Prémio Ribeiro da 
Fonte de Revelação na área da Dança pelo, en-
tão, Ministério da Cultura por Haikus, o seu pri-
meiro trabalho.
Obteve, com distinção, o grau de Master Resear-
cher in Choreography and Performance da Uni-
versidade de Roehampton em Londres.
No seu trabalho, explora e experimenta diferen-
tes linguagens como dança, performance, música, 
literatura, teatro e vídeo. Trabalha em direção de 
movimento e dramaturgia e tem já 6 livros pu-
blicados. Colabora com a Companhia Nacional 
de Bailado, com o Fórum Dança, Escola Superior 
Teatro e Cinema e Escola Superior de Tecnolo-
gias e Artes de Lisboa em projetos pedagógicos. 
O seu trabalho tem sido apresentado em vários 
festivais e teatros em Portugal e no estrangeiro. 
Artista Associada da AADK Portugal.

SÓNIA BAPTISTA was born in Lisbon, and she stud-
ied contemporary dance at Forum Dança. In 2001, 
she was granted the Ribeiro da Fonte Dance New 
Talent Award by the Ministry of Culture for Haik-
us, her first work.
She has a master of research degree in choreogra-
phy and performance from the University of Roe-
hampton London.
She explores and experiments with several languag-
es, including dance, performance, music, literature, 
theatre and video. She works as movement and 
dramaturgy director, and she published 6 books. 
She collaborates in pedagogical projects with the 
National Ballet of Portugal, Fórum Dança, the Lis-
bon Theatre and Film School and the Higher School 
of Technology and Arts of Lisbon. Her work has been 
presented in several festivals and theatres both in 
Portugal and abroad. She is associated artist at 
AADK Portugal.

SÓNIA BAPTISTA  Geração 0.1
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Hark!

DANÇA  DANCE

estreia  premiereCAMPO ALEGRE Auditório

9.00€  1.00h  > 12

ABRIL APRIL

30  16.30h  Qui Thu

MAIO MAY

1  19.00h  Sex Fri

Luísa Saraiva  
& Senem Gökçe 
Oğultekin

 DDD 2020
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Hark – Escutar [ɨʃkutár] (Do lat. auscultāre)
Identificar ou reconhecer um som através do 
aparelho auditivo ≅ OUVIR
Ouvir com atenção ≅ ATENTAR, OUVIR
(Fonte: Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da 

Academia das Ciências de Lisboa)

Hark back / Remeter, regressar, voltar

Hark! pretende explorar a presença sonora físi-
ca a partir do canto e das qualidades, texturas 
e potencialidades atribuídas a diferentes partes 
do corpo. Esta pesquisa coreográfica e somática 
toma como base a partitura Hail! Bright Cecilia de 
Henry Purcell, de 1692, com libreto de Nicholas 
Brady e a importância que deram no seu tempo 
à materialidade dos instrumentos musicais. Luí-
sa Saraiva & Senem Gökçe Ogultekin pretendem 
trazer o barroco para o contexto contemporâ-
neo, envolvendo-se com as imagens associadas à 
forma e função dos elementos do corpo humano 
e ao modo como interagem entre si. Propõem-
-se leituras de possíveis corpos tomando ainda 
como referência teórica os escritos do dadaísta 
Tristan Tzara, e como referência visual a prática 
católica de oferendas de órgãos e membros fei-
tos em cera, pela desfragmentação e simulacro 
do corpo próprio. Ao mesmo tempo, aborda-se o 
movimento e o canto em busca de um corpo que 
ouve e se faz ouvir, que ressoa e cria ecos. Des-
viando a perceção da visão como sentido predo-
minante, Hark! debruça-se com atenção sobre a 
música, entendida como modo de expressão no 
vazio entre os corpos, instrumentos, espectado-
res e perscruta os traços invisíveis que surgem 
no aqui e no agora.

Hark \ ˈhärk / to pay close attention
LISTEN / to pay attention especially through the 
act of hearing
Hark back / to recall or cause to recall something 
earlier (source Merriam Webster Dictionary)

Hark! intends to explore the physical presence of 
sound based on singing and on the qualities, textures 
and capabilities associated with different body parts. 
This choreographic and somatic exploration is based 
on Henry Purcell’s 1962 score Hail! Bright Cecilia 
to a text by Nicholas Brady, and on the significance 
they ascribed to the material nature of musical in-
struments at the time. Luísa Saraiva and Senem 
Gökçe Oğultekin aim at providing Baroque with a 
contemporary setting, becoming involved with the 
images associated with the shape and function of 
human body parts and the way they interact with 
one another. They put forward readings of possible 
bodies, also taking Tristan Tzara’s Dadaist writings 
as theoretical reference and the Catholic offerings of 
wax organs and limbs as visual reference, given the 
defragmentation and pretence of one’s own body. At 
the same time, they address movement and singing 
in search of a body that both listens and makes itself 
heard, that resonates and creates echoes. Divert-
ing the perception of sight as the dominating sense, 
Hark! closely focusses on music, seen as a means of 
expression in the emptiness between bodies, instru-
ments and audience, and it scrutinises the invisible 
traits arising in the here and now.

LUÍSA SARAIVA & SENEM GÖKÇE OĞULTEKIN  Hark!
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LUÍSA SARAIVA estudou dança na Folkwang em 
Essen e Psicologia na Universidade do Porto. 
Como intérprete trabalhou com artistas como 
Alexandra Pirici, Ben J. Riepe, Catarina Miranda 
e Jonathan Saldanha. Atualmente é coreógrafa 
em residência do programa K3 | Tanzplan Ham-
burg para a temporada 2019/2020.

SENEM GÖKÇE OĞULTEKIN estudou dança na 
Folkwang em Essen. Como intérprete trabalhou 
com artistas como Pina Bausch, VA Wölfl, Meg 
Stuart, Laurent Chétouane & Mara Tsironi. O 
seu vídeo de dança Dun (Casa) foi seleccionado 
pelo Istanbul Modern para Project Artists Film 
International na Whitechapel Gallery.

LUÍSA SARAIVA studied dance at the Folkwang 
University of the Arts in Essen and psychology at 
the University of Porto. As a performer, she worked 
with artists such as Alexandra Pirici, Ben J. Riepe, 
Catarina Miranda and Jonathan Saldanha. She is 
currently resident choreographer at K3 | Tanzplan 
Hamburg for the 2019-2020 season.

SENEM GÖKÇE OĞULTEKIN studied dance at the Folk-
wang University of the Arts in Essen. As a perform-
er, she worked with artists such as Pina Bausch, VA 
Wölfl, Meg Stuart, Laurent Chétouane and Mara 
Tsironi. Her dance video Dun [Home] was selected 
for Istanbul Modern’s Artists’ Film International 
programme at the Whitechapel Gallery.

Coreografia choreography
Luísa Saraiva & Senem Gökçe Oğultekin

Performance performers 
Luísa Saraiva
Nathan Bontrager
Peter Rubel
Senem Gökçe Oğultekin

Espaço set design 
Carlos Azeredo Mesquita

Produção produced by
K3 Tanzplan Hamburg

Apoio support 
NRW Landesbüro Freie Darstellende Künste
Kunststiftung NRW
 PACT Zollverein

Coprodução co-produced by
Teatro Municipal do Porto 
/ DDD Festival Dias da Dança
K3 | Tanzplan Hamburg
Museu Folkwang
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Eisa Jocson

Filipinas Philippines

DANÇA  DANCE

estreia nacional  national premiere

CAMPO ALEGRE Café-teatro

12.00€  1.15h  > 6

MAIO MAY

1  22.00h  Sex Fri
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Princess é a primeira parte de Happyland, uma 
trilogia que examina a performance da felicida-
de e a produção de fantasia no contexto global 
da indústria do entretenimento. Happyland é o 
“lugar mais feliz do mundo”, slogan usado pela 
Disney nos seus parques temáticos. A coreógrafa 
filipina Eisa Jocson observa este fenómeno apa-
rentemente universal de felicidade a partir da 
sua perspetiva particular
Happyland é também o nome de um dos mais den-
sos e pobres bairros de Manila, nas Filipinas. O 
império Disney fez da Branca de Neve o exemplo 
da princesa feliz, representada nos parques de 
todo o mundo por uma atriz que constantemen-
te acena, sorri e encanta.
No reverso da medalha, a Disneyland de Hong-
-Kong é um dos empregadores mais importantes de 
bailarinos filipinos na região, que, por causa da 
sua cor de pele, podem apenas interpretar pa-
péis secundários ou fazer figuração. 
Princess é também o primeiro dueto de Eisa Jo-
cson, que se junta a Russ Ligtas para criar um 
jogo num campo expandido de significação que 
questiona identidades raciais e de género. Atra-
vés da imitação e da reprodução, dois corpos es-
tranhos para duas Brancas de Neve substituem 
as narrativas pré-programadas do sistema de 
entretenimento e corrompem um mundo fechado.

 Princess is the first instalment of the Happyland 
trilogy, which analyses the performance of happi-
ness and the production of phantasy in the overall 
context of the entertainment industry. Happyland 
is the “happiest place in the world”, a slogan Disney 
uses in its theme parks. Filipino choreographer Eisa 
Jocson looks at this seemingly universal phenome-
non of happiness from her personal point of view
Happyland is also the name of one of the most dense-
ly populated and poorest neighbourhoods in Manila, 
in the Philippines. The Disney empire turned Snow 
White into the example of a happy princess, played 
in its parks around the world by an actress who’s 
constantly waving, smiling and enchanting.
On the flip side, Hong Kong Disneyland is one of the 
most important employers of Filipino dancers in the 
region, who can only play supporting roles or act as 
extras because of their skin colour.
Princess is also Eisa Jocson’s first duet. She joins 
Russ Ligtas to create a game in an expanded signi-
fication field that questions race and gender iden-
tity. Mimicking and replicating, two odd bodies for 
two Snow Whites replace the entertainment sys-
tem’s pre-programmed narratives and corrupt an 
enclosed world.

Princess

EISA JOCSON  Princess

  Vencedora da Winner of  
Hugo Boss Asia Art 2019 
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Direção artística artistic direction
Eisa Jocson

Criação e interpretação created and 
performed by

Eisa Jocson
Russ Ligtas

Música music
Marc Appart

Presença criativa creative presence
Arco Renz
Tang Fu Kuen

Apoio à dramaturgia dramaturgical support
Anna Wagner

Desenho de luz light design
Florian Bach

Acompanhamento coaching
Rasa Alksnyte

Direção de produção production 
management

Anne Kleiner

Assistência assistance
Marcus P. Tesch

Direção técnica technical management
Yap Seok Hui (Artfactory)

Engenheiro de som sound engineer
Fernando Castro

Produção production
Eisa Jocson
Künstlerhaus Mousonturm

Financiamento funding
Comissário do Governo Federal Alemão para  
a Cultura e os Media no âmbito da Aliança  
de Produtoras Internacionais

Apoio support
Pianofabriek
Para Site

Coprodução co-production
Frankfurter Positionen
Münchner Kammerspiele
tanzhaus nrw

Encomenda feita no âmbito do festival Frankfurter 
Positionen 2017, uma iniciativa da Fundação 
BHF-BANK. Commissioned within the framework of 
Frankfurter Positionen 2017, an initiative of the BHF-
BANK Foundation

EISA JOCSON é uma coreógrafa e dançarina con-
temporânea oriunda das Filipinas. Com forma-
ção em artes visuais e experiência de bailado, foi 
campeã de dança do varão em Manila, em 2010.
Da dança do varão à dança macho ao trabalho 
de acompanhante, Jocson analisa o ofício e as re-
presentações do corpo que dança na indústria de 
serviços e revela a formação de género e identida-
de, as políticas de sedução e a mobilidade social 
nas Filipinas. Jocson faz apresentações regula-
res em salas prestigiadas e festivais internacio-
nais na Ásia, na Europa e na América, tais como 
Tanz im August, Theater der Welt, Mannheim, 
TPAM Yokohama, Trienal de Artes Performa-
tivas da Ásia, Melbourne, Beursschouwburg 
Brüssel, Zürcher Theater Spektakel, Museu de 
Arte Moderna de São Francisco (em parceria 
com o festival Counterpulse) e festival Karnabal.
EISA JOCSON is a contemporary choreographer and 

dancer from the Philippines. Trained as a visual art-
ist, with a background in ballet, she won the title of 
2010 Pole Art Champion in Manila. 
From pole to macho dancing to hostess work, Jocson 
investigates the labour and representations of the 
dancing body in the service industry, and exposes 
identity and gender formation, seduction politics, 
and Filipino social mobility. Jocson regularly pre-
sents her performances at acclaimed theaters and 
international festivals in Asia and Europe, e.g. Tanz 
im August, Theater der Welt, Mannheim, TPAM 
Yokohama, Asia Triennial of Performing Arts, 
Melbourne, Beursschouwburg Brüssel, Zürcher 
Theater Spektakel, SF MOMA in partnership with 
Counterpulse festival in San Francisco and Karn-
abal Festival.

EISA JOCSON  Princess
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MAIO MAY

2  22.00h  Sáb Sat

RIVOLI Grande Auditório

12.00€  1.20h  > 6

North 
Korea 
Dance

Eun-Me Ahn

Coreia do Sul South Korea

DANÇA  DANCE

estreia nacional  national premiere
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Explosões de cor e de movimento invadem 
o espetador e caracterizam as propostas de 
Eun-Me Ahn. Acrescente-se à componente visual 
uma aguçada sensibilidade social e política para 
trabalhar as aproximações. Depois de ter trans-
formado o palco do Rivoli numa grande pista de 
dança intergeracional, em Dancing Grandmothers, 
em 2017, Eun-Me Ahn volta agora a pisar o mes-
mo palco com North Korea Dance. 
Neste projeto, a coreógrafa sul-coreana quer 
aproximar-se da dança do país que também co-
nhecido como o “país eremita”. Vídeos que espe-
lham desfiles militares e danças de fãs, gestos 
de virilidade e acrobacias virtuosas e danças 
tradicionais são o impulso para explorar as di-
ferenças e as semelhanças entre esta prática no 
Norte e no Sul. 
Sobre a Coreia do Norte, conhecemos sobretudo 
o seu líder, a corrida para obter armas nucleares. 
Mas sobre as suas artes e a sua dança? “Compar-
tilhamos as mesmas raízes, as mesmas tradições. 
Mas, devido à história e à divisão da Coreia, as coi-
sas evoluíram de maneira muito diferente em cada 
lado da fronteira. Todos os cidadãos esperam a paz 
entre os dois países. Talvez agora seja o momento de 
nos conhecermos melhor.” Numa tentativa de en-
curtar distâncias entre dois países demasiado 
próximos geograficamente, espelha-se o desejo 
de que os coreanos de ambos os lados da frontei-
ra se possam relacionar através do movimento. 
North Korea Dance traz a esperança de criar uma 
linguagem coreográfica comum.

Eun-Me Ahn’s creations feature colour and move-
ment explosions that storm the audience. In addition 
to the visual component, she has a keen social and 
political sensitivity for bringing people closer. After 
turning the stage at Rivoli into a great, intergener-
ational dance floor with Dancing Grandmothers in 
2017, Eun-Me Ahn returns to that same stage with 
North Korea Dance.
In this project, the South Korean choreographer in-
tends to come closer to the dance of North Korea, 
which is also known as the “hermit country”. Vid-
eos showing military parades, fans dancing, virile 
gestures, virtuous acrobatics and traditional dances 
prompt the exploration of the differences and simi-
larities of this practice in the North and in the South.
The two Koreas have recently taken a historical step 
toward peace that could put an end to a 65-year-old 
conflict. What is mostly known about North Korea is 
its leader and its nuclear arms race. But what about 
its arts and its dance? “We share the same roots, the 
same traditions. However, given our History and the 
partition of Korea, things have evolved very different-
ly on the two sides of the border. All citizens long for 
peace between the two countries. The moment may 
have come to get to know each other better.” In an 
attempt to shorten distances between two countries 
that are geographically too close, the performance 
mirrors the desire to have Koreans from both sides 
of the border interacting through movement. North 
Korea Dance brings hope for creating a common 
choreographic language.

EUN-ME AHN  North Korea Dance

North Korea Dance
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Artista proeminente na cena das artes performa-
tivas coreana, EUN-ME AHN estudou dança con-
temporânea na Universidade Ehwa Womans, em 
Seul. Criou a sua companhia em 1988, antes de 
se mudar para Nova Iorque, em 1991, para estu-
dar na Escola de Artes Tisch. Em 2001, regres-
sou à Coreia e continuou a coreografar e a fazer 
performances, revisitando clássicos do seu país 
(Princesa Bari) ou explorando questões sociais 
– trabalhando frequentemente com não profis-
sionais – como a geracional (Dancing Grandmo-
thers, Dancing Teen Teen, Dancing Middle-aged 
Men) ou a deficiência (Ahnsim Dance, com cegos, 
ou Daeshim Dance, com anões).
Com um reportório de mais de 150 peças, ob-
teve reconhecimento internacional com produ-
ções como Symphoca Princess Bari, Let Me Change 
Your Name ou Dancing Grandmothers, que foram 
apresentadas nos palcos de maior prestígio em 
todo o mundo. Eun-Me Ahn é artista associada 
do Théâtre de la Ville-Paris.

Leading artist of the Korean performing arts scene, 
EUN-ME AHN studied contemporary dance at the 
Ehwa Womans University in Seoul. She created 
her company in 1988, before moving to New York in 
1991 to study at the Tisch School of the Arts. In 2001, 
she moved back to Korea and continued her chore-
ographic and performance practice, revisiting her 
country’s classics (Princess Bari) or investigating 
social issues—often working with non-profession-
als—like that of generations (Dancing Grandmoth-
ers, Dancing Teen Teen, Dancing Middle-aged Men) 
or handicap (Ahnsim Dance, with blind people, or 
Daeshim Dance, with small size people).
With a repertoire of over 150 pieces, she has known 
international recognition with productions such 
as Symphoca Princess Bari, Let Me Change Your 
Name or Dancing Grandmothers, which have been 
presented at the most prestigious stages around the 
world. Eun-Me Ahn is associated artist at Théâtre 
de la Ville-Paris.

Coreografia e direção artística choreography 
and artistic direction

Eun-Me Ahn

Música music
Young-Gyu Jang

Desenho de luz lighting design
Jinyoung Jang

Vídeo video
Jinwon Lee

Registo de vídeo video recording
Jiwoong Nam

Cenário set
figurinos e cenografia costume and set 
design

Eun-Me Ahn

Bailarinos dancers
Eun-Me Ahn
Jihye Ha
Jung Min Hee
Hyekyoung Kim
Jeeyeun Kim
Yeji Yi
Hyosub Bae
Donghun Go
Junhwan Her
Seunghae Kim
Sihan Park

Músico musician
Soona Park

Produção production
Eun-Me Ahn Company

Patrocínio sponsorship
Conselho das Artes da Coreia
Centro para o Desenvolvimento  
da Carreira dos Bailarinos

Coprodução coproduction
Ministério da Cultura, Desporto e Turismo  
(Coreia do Sul South Korea)
Korean Traditional Performing Arts 
FoundationThéâtre de la Ville-Paris

EUN-ME AHN  North Korea Dance
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FITEI 2020
Festival Internacional de Teatro  
de Expressão Ibérica no at TMP

Manuela Infante
Estado vegetal 

Patrícia Portela  
& Alexandre Dal Farra
Open House 

Raquel André
Colecção de Artistas 

Isabel Costa/ 
Os Possessos
Maratona de Manifestos

Raquel S.
amor.demónio

Renata Carvalho
Manifesto transpofágico
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O FITEI 2020 terá lugar entre 29 de abril e 10 de 
maio. Nesta 43ª edição do mais antigo festival do 
país, apresentaremos espetáculos cuja escolha se 
regeu pelo tema orientador do biénio 2020/2021
a sustentabilidade.
O FITEI é desde a sua origem um lugar de con-
fluência e encontro entre artistas de expressão 
ibérica de todo o mundo. Esta dimensão tem 
sido repensada, de forma a problematizar o que 
significa esta unidade da expressão ibérica ten-
do em conta séculos de colonialismo, diásporas 
e encobrimentos, por um lado, mas também afi-
nidades e diálogos, por outro. Acompanhando o 
alargamento a Porto, Gaia, Matosinhos e Viana 
do Castelo, o festival redimensiona-se também 
com uma parceria estratégica e de comunicação 
com o DDD – Festival Dias da Dança, procurando 
fazer da zona norte de Portugal uma das mais 
efervescentes da cena internacional.  Do DD-
D+FITEI surge a SEMANA +, em que artistas 
portugueses apresentam a sua obra a dezenas 
de programadores de todo o mundo. Ainda que 
fortalecido por esta parceria, o FITEI continua a 
manter a sua identidade e elementos distintivos
tanto pela programação internacional atual que 
acompanha e traz a cena, como pela insistência 
num tema orientador de relevância e atualidade 
indiscutíveis. Vai ainda ao encontro dos novos dis-
cursos cénicos surgidos em países de expressão 
ibérica, promovendo o diálogo, a intergeraciona-
lidade, a transmedialidade e as formas artísticas 
de resistência. 

FITEI 2020 - Festival Internacional de Teatro  
de Expressão Ibérica no at TMP

FITEI 2020 takes place between April 29 and May 
10. The 43rd edition of the longest-running festival 
in the country presents performances chosen because 
of the topic for the 2020/21 biennium
sustainability.
Since its inception, FITEI is a place where artists 
of Iberian expression from all over the world gath-
er and meet, something that has been reconsidered 
so as to question what this Iberian expression uni-
ty means, taking into account centuries of colonial-
ism, diasporas and cover-ups, on the one hand, but 
also affinities and dialogue, on the other hand. As 
it extends to Porto, Gaia, Matosinhos and Viana 
do Castelo, the festival also resizes with a strategic 
and communication partnership with DDD – Fes-
tival Dias da Dança, seeking to turn the northern 
region of Portugal into one of the most sparkling 
ones at the international level. From DDD+FITEI 
comes the + WEEK, enabling Portuguese artists to 
present their work to dozens of programmers from 
all over the world. While it has been strengthened 
by this partnership, FITEI remains true to its iden-
tity and distinguishing features
the current international productions it follows 
and brings on stage, and the insistence on a guiding 
theme whose relevance and topicality are beyond dis-
pute. It also meets new scenic discourses emerging 
in countries of Iberian expression, thus encouraging 
dialogue, the crossing of generations, transmediali-
ty and the artistic forms of resistance.

 FITEI 2020

 29 ABR APR – 10 MAI MAY
TEATRO  THEATRE

Mais informação for further information www.fitei.com
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A programação deste ano enquadra uma ideia 
de sustentabilidade ambiental e política, procu-
rando ir ao encontro de discursos artísticos de 
resistência, que proponham alternativas ao dis-
curso normativo. Sublinhamos uma atenção es-
pecial dada a obras na linha do que poderíamos 
chamar, de acordo com a filósofa Márcia Tiburi, 
de sexologia política. Na senda de Foucault, que 
apontava o sexo como dispositivo de poder, trare-
mos no biénio ao festival artistas que se erguem 
contra a desinformação, que se alia a puritanis-
mos e à homofobia usando-os como ferramenta. 
Olharemos trabalhos que apontem modos de vida 
plurais, contracorrente, afrontando o conserva-
dorismo que ascende. Pensaremos o corpo como 
lugar de um discurso não-verbal, que propõe sen-
tidos alternativos. Ainda lembrando Foucault e 
a sua História da Loucura e a sua relação com a 
normatividade, pensaremos a saúde mental e as 
formas como, nos tempos que correm, parecemos 
rumar para uma insustentabilidade psicológica, 
em que os nossos cérebros hiperprodutivos não 
conseguem fazer sentido do mundo. 

  FITEI Festival Internacional de Teatro  
de Expressão Ibérica

This year’s programme frames the notion of environ-
mental and political sustainability, seeking to meet 
artistic discourses of resistance that put forward 
alternatives to the prescriptive one. We pay par-
ticular attention to works in line with what philos-
opher Márcia Tiburi would call political sexology. 
Following in the footsteps of Foucault, who pointed 
out sex as a power mechanism, in 2020 and 2021 we 
shall bring to the festival artists rising up against 
misinformation, which finds allies in puritanism 
and homophobia, and uses them as tools. We’ll look 
into productions pointing at plural, upstream ways 
of living, thus confronting the conservatism on the 
rise. We’ll analyse the body as a place of non-ver-
bal discourse that proposes alternative meanings. 
Still recalling Foucault, his History of Madness 
and the way it relates to normativity, we’ll reflect 
upon mental health and how we currently seem to 
be heading toward psychological unsustainability, 
with our hyper-productive brains unable to make 
sense of the world.

 29 ABR APR – 10 MAI MAY
TEATRO  THEATRE

Mais informação for further information www.fitei.com
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Manuela 
Infante

Chile Chile

TEATRO  THEATRE

estreia nacional  national premiere

RIVOLI Grande Auditório

12.00€  1.30h  > 12

ABRIL APRIL

29  22.00h  Qua Wed

 FITEI 2020

© Fundación teatro a mil
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Estado vegetal é um monólogo polifónico, ramifi-
cado, exuberante, repetitivo, divisível e séssil. A 
protagonista é uma mulher, que não é um indi-
víduo / é uma multidão, um enxame. Este não é 
um trabalho animal, é um trabalho vegetal. Com 
base no pensamento revolucionário de filósofos 
como Michael Marder e neurobiologistas como 
Stefano Mancuso, o espetáculo procura investi-
gar novos conceitos como inteligência vegetal, 
alma vegetativa ou comunicação vegetal e as 
suas influências em processos criativos.
Se aceitarmos que as plantas têm outras for-
mas de pensar, sentir, comunicar, outra forma 
de consciência e outra noção de tempo, talvez 
possamos avaliar as nossas próprias noções do 
que é pensar, sentir, ser, comunicar, transfor-
mar, ser consciente. 
Estado Vegetal gira em torno de um diálogo im-
possível entre seres humanos e plantas. Um diá-
logo fracassado com a natureza, que é talvez o 
nosso monólogo mais inato.

Estado Vegetal [Vegetable State] is a polyphonic, 
branched, exuberant, repetitive, divisible, sessile 
monologue. The main character is a woman, who 
is not an individual, but rather a crowd, a swarm. 
This is no animal work / it is vegetable work. Based 
on the revolutionary thinking of philosophers such 
as Michael Marder and neurobiologists such as 
Stefano Mancuso, the performance seeks to explore 
new concepts, like plant intelligence, vegetable soul 
or plant communication, and their influence in cre-
ative processes.
If we concede that plants have other ways of think-
ing, feeling and communicating, another form of 
consciousness and another notion of time, we might 
be able to assess our own notions of what it means 
to think, feel, be, communicate, transform and be 
conscious.
Estado Vegetal revolves around an impossible di-
alogue between human beings and plants, a failed 
dialogue with nature that may well be our most in-
nate monologue.

MANUELA INFANTE  Estado vegetal
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Dramaturga e encenadora chilena, MANUELA 

INFANTE exerceu estas funções na companhia 
Teatro do Chile, entre 2001 e 2016, onde apre-
sentou espetáculos como Prat, Juana, Narciso, 
Rey Planta, entre outras. Destacam-se também 
os espetáculos Fin, com estreia no Festival de 
Módena / What ś he building in there?, criado em 
residência artística no The Watermill / On the 
beach, com curadoria de Bob Wilson e estreia no 
Barishnikov Arts Center, Nova Iorque / e Doń t 
feed the humans, com estreia no Hebbel am Uf-
fer, Berlim. Já apresentou os seus trabalhos pela 
América, Europa e Ásia. Estado Vegetal, a sua 
criação mais recente, foi apresentada em países 
como Singapura, Suíça e Coreia do Sul.

MANUELA INFANTE is a Chilean playwright and 
theatre director, who worked as such at the theatre 
company Teatro do Chile between 2001 and 2016, 
presenting performances such as Prat, Juana, Nar-
ciso and Rey planta, among others. One should also 
highlight Fin, which premiered at the Módena Fes-
tival / What’s he building in there?, created in the 
scope of an artistic residency at The Watermill / On 
the beach, curated by Bob Wilson and premiered 
at the Baryshnikov Arts Center, New York / and 
Don’t feed the humans, which premiered at Hebbel 
am Uffer, Berlin. Her work has been presented in 
America, Europe and Asia. Estado Vegetal is her 
latest creation, and it has been presented in countries 
such as Singapore, Switzerland and South Korea.

Direção direction
Manuela Infante

Dramaturgia dramaturgy
Manuela Infante
Marcela Salinas

Interpretação performer
Marcela Salinas

Design design
Rocío Hernández

Produção produced by
Carmina Infante

Adereços props
Ignacia Pizarro

Vozes gravadas recorded voices
Pol del Sur

Tradução translated by
Bruce Gibbons
Alex Ripp
British Council Chile

Coprodução co-produced by
NAVE - Centro de Creación y Residencia
Fundación Teatro a Mil
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Open House

TEATRO  THEATRE

estreia  premiere

RIVOLI Pequeno Auditório

9.00€  1.00h  > 12 

MAIO MAY

1  16.30h  Sex Fri 

2   16.30h  Sáb Sat

© Plínio Dal Farra
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A partir da justaposição de vários “quadros” do 
mundo, Alexandre Dal Farra e Patrícia Portela 
formam uma paisagem de memórias e de ima-
gens das últimas duas décadas no Brasil e em 
Portugal. O coronel Brilhante Ustra, uma emi-
grante portuguesa, uma Timor-Leste a lutar 
pela sua independência através da Líder Xanana 
Gusmão, um cometa Halley que passa e não se 
vê, são algumas dessas paisagens que, ao rela-
cionarem-se, criam um fio ténue de tensão im-
plicitamente político. Esse fio ténue passa pelo 
gesto da reconciliação. Com o passado, com o 
que (ainda) não nos aconteceu, com o mundo de 
agora, connosco. Esse fio ténue passa por uma 
promessa de uma Europa que ambos partilham 
e que nenhum habita ou vislumbra, enquanto 
proposta moral, conceito cívico, ideia filosófica.
Num mundo que caminha para a reabertura de 
feridas e para extremos irreconciliáveis, é preci-
so lembrar que a guerra é uma opção real, mas a 
reconciliação também é uma escolha.

By juxtaposing several “tableaux” of the world, Alex-
andre Dal Farra and Patrícia Portela create a land-
scape of memories and images of the last two decades 
in Brazil and Portugal. Coronel Brilhante Ustra, a 
Portuguese female emigrant, East Timor fighting 
for its independence through its leader, Xanana 
Gusmão, and Comet Halley passing by unnoticed 
are some of those landscapes, which by interacting 
with one another create a thin thread of implicitly po-
litical tension. Such thin thread includes the gesture 
of reconciliation—with the past, with what hasn’t 
happened to us (yet), with the world of today, with 
us. Such thin thread includes the promise—that both 
share, but none inhabits or envisions—of Europe as a 
moral proposation, civic concept, philosophical idea. 
In a world heading toward reopening wounds and 
irreconcilable extremes, one must recall that war is 
a real option, but so is reconciliation.

PATRÍCIA PORTELA & ALEXANDRE DAL FARRA  Open House
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ALEXANDRE DAL FARRA é um dramaturgo, 
encenador e escritor brasileiro. Foi nomeado 
para diversos prémios pelos textos Abnegação 
3 – Restos, Abnegação 1 (editado em França) e O 
Filho. Estreou na MITsp – Mostra Internacional 
de Teatro de São Paulo o espetáculo Branco
o cheiro do lírio e do formol. A sua Ω Abnegação 
3 foi criada em Buenos Aires pelo diretor 
Lisandro Rodrigues, tendo estado quatro meses 
em cena. Refúgio é o seu mais recente trabalho, 
onde assina texto e direção artística. Lançou 
o romance Manual da Destruição pela editora 
Hedra.   

PATRÍCIA PORTELA é autora de performances e 
diversas obras literárias. Vive entre Portugal e 
a Bélgica e apresenta os seus espetáculos, com 
regularidade, pela Europa e pelo mundo. Reco-
nhecida pela peculiaridade da sua obra, recebeu 
vários prémios (dos quais se destacam o Prémio 
Madalena Azeredo de Perdigão ou o Prémio Tea-
tro na Década 2003). É autora de vários roman-
ces, como Para Cima e não para Norte (2008), 
Banquete (2012, finalista do Grande Prémio de 
Romance e Novela APE) ou Dias Úteis (2017). É 
cronista do Jornal de Letras desde 2017.

ALEXANDRE DAL FARRA is a Brazilian playwright, 
theatre director and writer. He was nominated for 
several awards for the plays Abnegação 3 – Restos 
[Abnegation 3 – Leftovers], Abnegação 1 [Abnega-
tion 1] (published in France) and O Filho [The Son]. 
His creation Branco
o cheiro do lírio e do formol [White
The Smell of Lily and Formaldehyde] premiered at 
MITsp – International Theatre Festival of São Pau-
lo. His play Abnegação 3 was staged by Lisandro 
Rodrigues in Buenos Aires, where it stayed for four 
months. Refúgio [Refuge] is his latest creation (text 
and artistic direction). The publishing house Hedra 
released his novel, Manual da Destruição [Manual 
of Destruction].

PATRÍCIA PORTELA creates performances and lit-
erary works, living between Portugal and Belgium, 
and regularly presenting her creations throughout 
Europe and the world. Known for her unique works, 
she collected several awards, of which she highlights 
the Madalena de Azeredo Perdigão Award and the 
Theatre in the Decade Award 2003. She wrote sev-
eral novels, such as Para Cima e não para Norte 
(2008), Banquete (2012, shortlisted for the APE 
Great Novel and Novella Award) and Dias Úteis 
(2017). She writes chronicles for the newspaper Jor-
nal de Letras since 2017.

Texto e direção text and direction
Alexandre Dal Farra & Patrícia Portela

Interpretação e cocriação performers and 
co-creators

Miguel Moreira & Patrícia Portela

Espaço set
Patrícia Portela

Pós-produção de imagem image  
post-production

Irmã Lucia Efeitos Especiais

Design de luz lighting design
Leonardo Simões

Produção produced by
Associação Cultural Prado, um espaço ruminante

Agenciamento e Circulação agency  
and promotion

Carla Estefan - Metropolitana Gestão Cultural
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Raquel André
Colecção de Artistas

TEATRO  THEATRE

CAMPO ALEGRE Café

7.00€  1.10h  > 12
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2  14.30h  Sáb Sat

3  14.30h  Dom Sun

 FITEI 2020

© Filipe Ferreira

RIVOLI  CAMPO ALEGRE VOL. II  2020

77  



Título sinopse

Linha de cintura sinopse
É possível, através de um momento de criação 
de um artista, ter acesso ao artista? Ter acesso 
à sua história?
Colecção de Artistas é o terceiro movimento da 
Colecção de Pessoas. Em Colecção de Amantes, 
Raquel André utiliza a fotografia / nos Coleccio-
nadores, o vídeo, nos Artistas, propõe usar o seu 
corpo como arquivo. Colecção de Artistas é uma 
coleção que se ocupa de cada artista, das suas 
práticas e ferramentas de trabalho, bem como 
dos seus pensamentos e biografias. Ao colecio-
nar artistas, Raquel navega sobre real e ficção, 
fantasia e impossibilidade, o quotidiano e a vida 
artística, procurando colecionar o efémero e 
transformá-lo em algo concreto e possível atra-
vés de um meio artístico e poético. Até setem-
bro de 2019, Raquel colecionou artistas em Ber-
gen, Faro, Varsóvia, Salzburgo, Cincinnati, Nova 
Iorque, Loulé, Berlim, Orleães, Lisboa e Porto. 

Is it possible to gain access to an artist, to his/her 
story, through one of his/her creative moments?
Colecção de Artistas [Artists Collection] is the third 
instalment of Colecção de Pessoas [People Collec-
tion]. Raquel André used photography in Colecção de 
Amantes [Lovers Collection] and video in Colecção 
de Coleccionadores [Collectors Collection]. Here she 
proposes to use her body as archive. Colecção de 
Artistas takes care of each artist, his/her practices 
and work tools, as well as his/her thoughts and life 
story. By collecting artists, Raquel sails over reali-
ty and fiction, phantasy and impossibility, everyday 
life and artistic life, seeking to collect the ephemeral 
and turn it into something concrete and possible by 
resorting to art and poetry. Up to September 2019, 
Raquel collected artists in Bergen, Faro, Warsaw, 
Salzburg, Cincinnati, New York, Loulé, Berlin, 
Orléans, Lisbon and Porto.

RAQUEL ANDRÉ  Colecção de Artistas
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RAQUEL ANDRÉ desenvolve o seu trabalho artís-
tico desde que se conhece como gente. Um dia, 
pegou numa caixa de papelão cheia de cartas 
escritas à mão, correspondência de uma família 
nos anos 70, 80 e 90 e daí criou o seu primeiro 
trabalho autoral, em 2009. Desde então tem-se 
interessado pelo colecionismo, especialmente 
pelo Colecionismo nas Artes Performativas, ten-
do sido esse o tema da sua dissertação de Mes-
trado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
sob a orientação da pesquisadora e performer 
Eleonora Fabião, com a Bolsa da Fundação Ca-
louste Gulbenkian.

RAQUEL ANDRÉ has been creating artwork since 
she can remember. One day in 2009, she picked up 
a cardboard box full of handwritten letters—family 
correspondence from the 1970s, 80s and 90s—and 
it resulted in her first author work. She has taken 
an interest in collecting things ever since, especial-
ly collecting in the field of contemporary arts, which 
was the subject of her master’s degree thesis at the 
Federal University of Rio de Janeiro, under the guid-
ance of researcher and performer Eleonora Fabião, 
and with a scholarship from the Calouste Gulben-
kian Foundation.

De by
Raquel André

Criação created by
António Pedro Lopes
Bernardo de Almeida
Raquel André

Produção produced by
Missanga

Música music
Odete

Desenho de Luz lighting design
Cárin Geada

Figurino costume
José António Tenente

Colaboração Artística artistic collaboration
Joana Brito Silva

Apoio Financeiro financial support
República Portuguesa - Cultura/ Direcção Geral das 

Artes

Residências Artísticas artistic residencies
BIT Teatergarasjen
Tanzfabrik
Cialou/Mysl Foundation
Cine- Teatro Louletano
Teatro das Figuras - Faro
O Espaço do Tempo
FITEI
SZENE
Contemporary Art Center Cincinnati
CDN Orléans
Chocolate Factory Theater

Apoio Financeiro às residências nos EUA 
FLAD financial support to US residencies

Fundação Luso Americana para o Desenvolvimento

Coprodução co-produced by
Teatro Nacional D.Maria II
BIT Teatergarasjen
Contemporary Art Center Cincinnati
Tanzfabrik
Cialou/Mysl Foundation
casaBranca – Festival Verão Azul 
Cine-Teatro Louletano
O Espaço do Tempo
FITEI – Festival Internacional de Expressão Ibérica
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Maratona de Manifestos é um espetáculo inspirado 
no trabalho curatorial de Hans Ulrich Obrist. 
Sete atores interpretam diferentes manifestos 
escritos depois de 2000. É um espetáculo site-spe-
cific que pode ser adaptado a diferentes espaços. 
É oferecido ao público um mapa do lugar onde se 
apresenta o espetáculo para que possa localizar 
onde está cada um dos atores. Assim, o público 
poderá escolher que manifestos quer ouvir. Cada 
manifesto é dito de forma intimista, apenas para 
um pequeno grupo de espectadores, de forma a 
contrariar a leitura tradicional de um manifesto, 
que tende a ser panfletária. É a partir do real - a 
atmosfera da sala, a arquitetura/estrutura dos 
espaços e a moldura dos visitantes - que os ato-
res iniciam esta “conversa”. Está na base deste 
espetáculo transmitir palavras atentas que fa-
lam do mundo de hoje, mensagens de esperança 
e/ou de denúncia, palavras do mundo e palavras 
do quotidiano.

Maratona de Manifestos (Manifest Marathon) is a 
performance inspired by the curatorial work of Hans 
Ulrich Obrist. Seven actors read different manifests 
written after the year 2000. This is a site-specific 
performance that adjusts to different spaces. The au-
dience are given a map of the place where the perfor-
mance takes place, so that they’re able to track every 
actor, and thus choose which manifests to listen to. 
Each manifest is read in an intimate manner and 
only for a small group of spectators, so as to coun-
ter the traditional way of reading a manifest, which 
tends to be pamphleteering. The actors engage in the 
“conversation” based on reality
the atmosphere in the room, the architecture/struc-
ture of the place and the audience. This performance 
intends to convey conscious words that address the 
world of today, messages of hope and/or complaint, 
worldly and day-to-day words.

ISABEL COSTA / OS POSSESSOS  Maratona de Manifestos
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Fundada em 2013, OS POSSESSOS são uma 
jovem companhia de teatro sediada em Lisboa 
e Almada. Atualmente com sete elementos - Ca-
tarina Rôlo Salgueiro, Isabel Rodrigues Costa, 
João Pedro Mamede, Leonardo Garibaldi, Leo-
nor Buescu, Nuno Gonçalo Rodrigues e Tiago 
de Cena -, os Possessos trabalham em torno de 
projetos teatrais e performativos, tendo por base 
narrativas universais e a criação de uma ficção 
comum sobre a realidade entre os artistas e o 
público. Desde 2013, apresentaram Hansel e Gre-
tel (2013), Rapsódia Batman (2014), II – A Mentira 
(2015), Marcha Invencível (2017), O Novo Mundo 
(2018), Maratona de Manifestos e A Bolha (2019). 
Além de espectáculos, contam ainda com várias 
performances e ações de curta duração.

Established in 2013, OS POSSESSOS is a young the-
atre company based in Lisbon and Almada. Cur-
rently comprising seven members—Catarina Rôlo 
Salgueiro, Isabel Rodrigues Costa, João Pedro Ma-
mede, Leonardo Garibaldi, Leonor Buescu, Nuno 
Gonçalo Rodrigues and Tiago de Cena—it carries 
out theatre and performance works, which are based 
on universal narratives, and which create a fiction 
about reality that is shared by artists and audience 
alike. Since 2013, it has presented Hansel and Gre-
tel (2013), Rapsódia Batman [Batman Rhapsody] 
(2014), II – A Mentira [II – The Lie] (2015), Marcha 
Invencível [Invincible March] (2017), O Novo Mun-
do [The New World] (2018), Maratona de Manifes-
tos [Manifest Marathon] and A Bolha [The Bubble] 
(2019). In addition to the theatre plays, it developed 
several performances and short actions.

Criação e escolha de textos creation  
and text selection

Isabel Costa

Produção produced by
Os Possessos

Interpretação cast
Catarina Rôlo Salgueiro
Filipa Matta
Isabel Rodrigues Costa
João Pedro Mamede
Marco Mendonça
Mia Tomé
Nuno Gonçalo Rodrigues
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amor.demónio
Raquel S.
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Entre muitas Sierva María de Todos los 
Ángeles, Do Amor e Outros Demónios / Mariana 
Alcoforado, Novas Cartas Portuguesas presas, 
cada uma em sua cela, cada uma em seu con-
vento, como enterradas vivas. São imagens de 
partida para amor.demónio. São possibilidades 
de um outro sentido. São espectros de outras 
mulheres, outros tempos passados e futuros. 
Teresa de Ávila, Juana Inés de la Cruz, Johan-
nas de Ledes. Esboços de outras formas de ver, 
de outras possibilidades de mundo
linhas de fuga que se encontram onde se perdem. 
Um altar de fantasmas para assombrar o futuro.

Among many Sierva María de Todos los Ángeles, 
Of Love and Other Demons (Do Amor e Outros 
Demónios) / Mariana Alcoforado, New Portuguese 
Letters (Novas Cartas Portuguesas) locked, each 
one in her cell, each one in her monastery, as if bur-
ied alive. Those are the images behind amor.demó-
nio [love.demon]. Possibilities of some other mean-
ing. Spectres of other women, other times both gone 
and yet to come. Teresa de Ávila, Juana Inés de la 
Cruz, Johannas de Ledes. Outlines of other ways of 
seeing, of other possible worlds
vanishing lines that meet there where they get lost. 
An altar of ghosts to haunt the future.

RAQUEL S.  amor.demónio

amor.demónio
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RAQUEL S. (Monção, 1986) Estudou Filosofia e 
Estudos Culturais, Literários e Interartes. É 
dramaturga, dramaturgista e escreveu textos 
não teatrais de diversos formatos, alguns 
publicados. Foi presidente do TUP – Teatro Uni-
versitário do Porto, onde escreveu e dirigiu Me-
deia de Noitarder, Atequando e Ainda (com Vera 
Santos). Fundou a Noitarder em 2018, ano em 
que escreveu e dirigiu Longe, primeiro espetá-
culo da associação.

RAQUEL S. (Monção, 1986) has a degree in philoso-
phy and a master’s degree in literary, cultural and 
interart studies. She’s a dramatist and playwright, 
and she also wrote texts other than drama, some of 
which were published. She presided over TUP – Por-
to University Theatre, where she wrote and directed 
Medeia de Noitarder, Atequando and Ainda (with 
Vera Santos). She's the founder and artistic director 
of Noitarder, company which premiered in 2018 with 
the performance Longe, written and directed by her.

Direção e texto direction and text
Raquel S.

Interpretação e cocriação performer  
and co-creator

Mafalda Banquart 

Cenografia set design
Catarina Barros

Música music
José Alberto Gomes

Luz lighting design
Rui Monteiro

Figurinos costumes
Catarina Barros
Raquel S.

Direção de produção production director
Inês Barbedo Maia – Pé de Cabra

Imagem e vídeo image and video
Nuno Matos

Ilustração e colaboração dramatúrgica 
illustration and dramaturgical colaborator

Joana Mont’ Alverne

Uma criação created by
Noitarder – Associação Cultural 

Com o apoio da with the support of
Município de Monção

Coprodução co-produced by
Teatro Municipal do Porto
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Manifesto 
Transpofágico

Renata Carvalho
Brasil Brazil

TEATRO  THEATRE

estreia nacional  national premiere
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Manifesto Transpofágico é a transpofagia, da 
transpologia de uma transpóloga.
“Hoje eu resolvi me vestir com a minha própria 
pele. O meu corpo travesti”
Renata “se veste” com seu próprio corpo para 
narrar a historicidade da sua corporeidade.
“O meu corpo veio antes de mim, sem eu pedi. 
Ele é mais velho do que eu”.
Renata se alimenta da sua “transcestralidade”. 
Come-a, digere-a. Uma transpofagia.
“Da minha história ou minhas histórias ou nos-
sas histórias, a maioria são iguais”.
Renata narra a construção social e imagética do 
corpo transgénero, a sexualização, os estereóti-
pos, a transfobia estrutural, a criminalização, o 
encarceramento em massa, a violência, a patolo-
gização que permeia esses corpos, como o dela. 
A vivência Travesti.
Nos convida a olhar, a observar, a ver seu corpo 
Travesti. Nos traz ele em primeira pessoa. O Cor-
po Travesti como um experimento, uma cobaia.
É uma Travaturgia, uma escrevivência. Um ma-
nifesto de um Corpo Travesti.
Letreiro pisca TRAVESTI. TRAVESTI. TRA-
VESTI. — Renata Carvalho

Manifesto Transpofágico (Transpophagic Ma-
nifest) is the transpophagy of a transpologist’s 
transpology.
“Today I decided to wear my own skin. My traves-
ti body.”
Renata “wears” her own body to narrate the histo-
ricity of her corporeity.
“My body came before me, without me asking. It is 
older than me.”
Renata feeds off of her “transcestrality”. She eats, 
digests it—transpophagy.
“Of my story, or my stories, or our stories—most 
are alike.”
Renata talks about the transgender body’s social 
and image construct, sexualisation, stereotypes, 
structural transphobia, criminalisation, mass in-
carceration, violence and the pathological rendering 
that pervades these bodies, like hers. Travesti living.
She calls upon us to look, to watch, to see her trans-
vestite body. She brings it to us first-hand. The tra-
vesti body as an experiment, a lab rat.
This is a transvesturgy, a writexperience. The ma-
nifest of a travesti body.
The sign blinks TRAVESTI. TRAVESTI.  
TRAVESTI. — Renata Carvalho

RENATA CARVALHO  Manifesto Transpofágico
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RENATA CARVALHO, nascida em 1981, em San-
tos (São Paulo), é atriz, diretora, dramaturga e 
transpóloga (antropóloga transgénero). É funda-
dora do MONART - Movimento Nacional de Ar-
tistas Trans, onde cria o Manifesto Representati-
vidade Trans, que visa que artistas transgénero 
interpretem personagens transgénero. Fundou 
ainda o Coletivo T, o primeiro coletivo artístico 
formado integralmente por artistas transgéne-
ro em São Paulo.

RENATA CARVALHO was born in 1981, in Santos (São 
Paulo). She is an actress, theatre director, playwri-
ght and transpologist (transgender anthropologist). 
She founded MONART (National Trans Artists 
Movement) and created the Trans Representa-
tiveness Manifest, which sustains that transgen-
der characters be played by transgender artists. 
She also founded Coletivo T, the first art collective 
solely formed by transgender artists in São Paulo.

Dramaturgia e interpretação dramaturgy 
and performance

Renata Carvalho

Direção direction
Luiz Fernando Marques (Lubi)

Luz lighting design
Wagner Antônio

Vídeo e projeção video and screening
Cecília Lucchesi

Adaptação e operação de luz 
light adaptation and operation

Juliana Augusta Vieira

Maquinista machine operator
Ciro Schu

Produção produced by
Rodrigo Fidelis - Corpo Rastreado

Coprodução co-produced by
Risco Festival
MITsp - Mostra Internacional de Teatro São Paulo
Corpo Rastreado

RENATA CARVALHO  Manifesto Transpofágico
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MAIO MAY

DDD no at TMP

FITEI no at TMP

Guilherme de Sousa 
& Pedro Azevedo
Lágrimas de crocodilo

Raimund Hoghe
Canzone per Ornella + 
Postcards from Vietnam

Quintas de Leitura
A minha carne é o teu  
nevoeiro perpétuo
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Lágrimas de crocodilo

JAA! Jovens Artistas Associados

Young Associated Artists

DANÇA  DANCE

TEATRO  THEATRE

estreia  premiere

MAIO MAY

21  10.30h & 15.00h  Qui Thu ver com a escola school session

22  10.30h & 15.00h  Sex Fri ver com a escola school session

23  16.00h  Sáb Sat ver em família family session

2.50€  crianças e grupos escolares 
children and school groups 

7.00€ adultos adults

CAMPO ALEGRE Palco do Auditório

50min  > 6

© Lígia de Sousa

Guilherme  
de Sousa  
& Pedro 
Azevedo
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Lágrimas de Crocodilo tem como ponto de parti-
da a exploração do tipo de choro designado pela 
expressão que dá título à peça - expressão utili-
zada para referir um choro fingido.
Trabalhamos a partir dessa ideia de birra - fin-
gimento de emoções utilizado como uma estra-
tégia para atingir determinados fins. Sendo que 
essa expressão é maioritariamente aplicada a 
crianças, partimos da birra nessa faixa etária e 
exploramos a sua evolução para “os mais velhos”.
Que formas toma o choro fingido de uma crian-
ça e como evolui esse mesmo tipo de estraté-
gia de manipulação emocional para compor-
tamentos congéneres na idade adulta? Quais 
as situações mais frequentes em que crian-
ças e adultos choram “lágrimas de crocodi-
lo”? E para conseguirem exatamente o quê?  
— Guilherme de Sousa & Pedro Azevedo

The starting point for Lágrimas de Crocodilo [Croc-
odile Tears] is the analysis of the kind of crying that 
gives the performance its title—an expression used 
to refer to fake crying.
This work is based on that notion of tantrum—an 
insincere display of emotion that is strategically used 
to attain certain purposes. Since that expression 
mostly applies to children, we start from tantrum 
in that age group, and we explore its development 
in “the older ones”.
Which forms does a child’s fake crying take, and 
how does that strategic kind of emotional manip-
ulation develop into similar behaviours in adult-
hood? In which situations are children and adults 
more likely to shed “crocodile tears”? And in order 
to attain exactly what?
— Guilherme de Sousa & Pedro Azevedo

GUILHERME DE SOUSA & PEDRO AZEVEDO  Lágrimas de crocodilo

Lágrimas de crocodilo
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GUILHERME DE SOUSA (Viana do Castelo, 1994) 
& PEDRO AZEVEDO (Porto, 1996) conheceram-
-se em 2014 e têm vindo a colaborar profissional-
mente desde 2016.  A sua atividade intersecta as 
artes plásticas e performativas, desenvolvendo 
um especial interesse pelo teatro, pela dança e 
pela instalação. No seu percurso destacam-se 
It takes two to Tango, VANISH - projeto ven-
cedor da bolsa Campo de Batalha, promovida 
pelo Teatro Municipal do Porto -, e Horto - Uma 
forma que vem do toque - vencedor da 3ª edição 
da bolsa Happy Together, promovida pela Mala 
Voadora em parceria com a Câmara Municipal 
do Porto/Fórum do Futuro.
Atualmente, são Jovens Artistas Associados 
do Teatro Municipal do Porto, nas temporadas 
2019/2020 e 2020/2021.

GUILHERME DE SOUSA (Viana do Castelo, 1994) and 
PEDRO AZEVEDO (Porto, 1996) met in 2014 and have 
been collaborating professionally since 2016. Their 
work covers fine arts and performing arts, and they 
have a special interest in theatre, dance and instal-
lation. Among their works stand out It Takes Two 
to Tango, VANISH, which won the Campo de Bat-
alha grant, awarded by Teatro Municipal do Porto, 
and Horto – Uma forma que vem do toque [Horto – 
Form from Touch], which won the third edition of the 
Happy Together grant, awarded by Mala Voadora 
in partnership with the Porto Municipal Council / 
Forum of the Future. We invited Guilherme de Sou-
sa and Pedro Azevedo to lead this Paralelo Warm 
Up session.
They’re currently Teatro Municiwpal do Porto’s 
young associated artists for the 2019/2020 and 
2020/2021 seasons.

Direção e criação directed and created by
Guilherme de Sousa & Pedro Azevedo

Interpretação performers
Guilherme de Sousa
Mara Andrade
Pedro Quiroga Cardoso

Cenografia e figurinos set design  
and costumes

Pedro Azevedo

Desenho de luz lighting design
Wilma Moutinho

Produção produced by
Cláudia Gomes, Sara Marques

Coprodução co-produced by
Teatro Municipal do Porto

GUILHERME DE SOUSA & PEDRO AZEVEDO  Lágrimas de crocodilo
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Canzone per Ornella 
+ Postcards from 

Vietnam

Alemanha Germany

DANÇA  DANCE

MAIO MAY

Canzone per Ornella

28  21.00h  Qui Thu

Postcards from Vietnam

30  19.00h  Sáb Sat

RIVOLI Grande Auditório

  9.00€ por espetáculo per performance 

12.00€ bilhete conjunto joint ticket

 1.30h + 1.30h  > 12

© José Caldeira 

Raimund Hoghe
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 MAIO MAY

30  17.00h  Sáb Sat

AQUECIMENTO PARALELO
Com with Ana Ester Ribeiro e Beatriz Valentim

Ester e Beatriz, duas jovens e talentosas intérpretes e 
criadoras, que finalizam agora o seu percurso académi-
co, revisitam o universo de Raimund Hoghe, com quem 
trabalharam em 2018, em Momentos of Young People e, 
através dele, manifestam a sua linguagem.

Two young and talented performers and creators, Ester and 
Beatriz, who are now finishing their formal training, revisit 
the universe of Raimund Hoghe, with whom they worked in 
2018 in Momentos of Young People, and express their lan-
guage through it.

RIVOLI Sala de Ensaios

Antes de se tornar dramaturgo e, depois, coreó-
grafo, Raimund Hoghe costumava escrever re-
tratos, tanto de pessoas famosas como de des-
conhecidos, que eram publicados no jornal Die 
Zeit. Esse hábito continua a estar no cerne do seu 
trabalho como coreógrafo, sob a forma de solos 
dirigidos a figuras famosas – Joseph Schmidt, 
Judy Garland, Maria Callas – ou a alguns dos 
seus intérpretes preferidos – Songs for Takashi 
[Canções para Takashi] ou Musiques et mots pour 
Emmanuel [Músicas e palavras para Emmanuel]. 
Tomam sempre a forma de “oferenda musical” 
em que os seus intérpretes manifestam a sua 
arte através de uma presença muito conscien-
te dos efeitos da música e do tempo, da resso-
nância imaginária de uma voz e uma melodia. 
Ornella Balestra – amplamente conhecida pelo 
seu trabalho com Maurice Béjart – é uma das 
bailarinas que melhor encarna esta mistura de 
intensidade e devaneio que caracteriza a dança 
de Raimund Hoghe (veja-se Swan Lake [Lago dos 
Cisnes], 4 Acts [4 Atos], Boléro Variations [Varia-
ções Bolero], Quartet [Quarteto] ou La Valse [A 
Valsa]). Em Canzone per Ornella, o coreógrafo 
reúne para a sua bailarina música e textos de 
Pier Paolo Pasolini, tanto os que já foram explo-
rados como os que ainda estão por experimen-
tar, jogando com a capacidade que ela tem de en-
contrar o equilíbrio perfeito entre virtuosismo 
e entretenimento, entre presença enigmática e 
uma figura cinematográfica.

Before becoming a dramatist, and then a choreogra-
pher, Raimund Hoghe used to write portraits, both of 
famous and unknown people, which were published 
in the newspaper Die Zeit. That habit remains at 
the heart of his work as a choreographer, under the 
guise of solos addressed to famous figures—Joseph 
Schmidt, Judy Garland, Maria Callas—or to some 
of his favourite performers—Songs for Takashi or 
Musiques et mots pour Emmanuel [Music and Words 
for Emmanuel]. They always take the form of a “mu-
sical offering,” where his performers express their 
art through a presence deeply aware of the effects of 
music and of time, of the imaginary resonance of a 
voice and a melody. Ornella Balestra—widely rec-
ognised for her work with Maurice Béjart—is one 
of those dancers able to best embody this mixture of 
intensity and reverie that characterises Raimund 
Hoghe's dance (see his Swan Lake, 4 Acts, Boléro 
Variations, Quartet, or La Valse [The Waltz]). In 
Canzone per Ornella, the choreographer brings to-
gether for his dancer music and texts by Pier Paolo 
Pasolini, both those that have already been explored 
and those that are still to be experienced, playing 
with her ability to strike the perfect balance between 
virtuosity and entertainment, between enigmatic 
presence and movie-like figure.

 EM PARALELO

RAIMUND HOGHE  Canzonne per Ornella

Canzonne per Ornella

© Rosa Frank

 JUNHO JUNE

2  15.00h  Ter Tue

ENCONTRO MEETING LIKE HIS MOTHER 
Com with Raimund Hoghe

Raimund Hoghe colabora regularmente com agnès b., uma 
marca de roupa lançada pela designer de moda, Agnès 
Toublé, que assina grande parte dos figurinos dos seus 
espetáculos. O fascínio pelo mundo da moda é evidente 
no trabalho de Raimund Hoghe. Um fascínio herdado de 
sua mãe e que quase o levou a seguir esse percurso na 
sua juventude.
Assim, propõe-se um encontro informal com alunos de 
design de moda da Modatex. Um momento que se pre-
tende descontraído, mas que certamente irá perdurar 
na memória dos participantes.

Raimund Hoghe collaborates regularly with agnès b., a clo-
thing brand launched by fashion designer Agnes Disturbed, 
who subscribes to most of his performances’ costumes. The 
fascination with the fashion world is evident in Raimund 
Hoghe's work. A fascination inherited from his mother that 
almost led him to follow this path in her youth.
Thus, it is proposed an informal meeting with Modatex fashion 
design students, a moment that is intended to be relaxed, but 
that will surely last in the memory of the participants.

MODATEX  
2.50€ ou gratuito or free 
(mediante apresentação de bilhete para o espetáculo upon 
presentation of ticket for the performance)

mais informação further information  
paralelo.tmp@agoraporto.pt
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Em Postcards from Vietnam [Postais do Vietna-
me], Raimund Hoghe continua a sua colaboração 
com duas personalidades excecionais da dança: 
Ji Hye Chung, com quem trabalhou pela primei-
ra vez em La Valse [A Valsa], em 2016, e Takashi 
Ueno, com quem criou várias peças desde 2010, 
entre as quais La Valse, Cantatas e Pas de Deux, 
que apresentaram recentemente em Singapura.
Há alguns anos, Raimund Hoghe descobriu pos-
tais do Vietname retratando pessoas e paisagens 
na banca de um vendedor de rua em Paris. Pa-
recem muito frágeis e foram produzidos num 
país que Raimund Hoghe, como muitos outros, 
vem associando à Guerra do Vietname desde os 
anos 1960. Na sua nova peça, esses postais atuam 
como significantes. São lembranças e lâminas 
de projeção e remetem para a história, a sua fu-
gacidade, mas também para a partida. Os pos-
tais lembram ao mesmo tempo o desejo de uma 
outra vida. Wenn keiner singt, ist es still [Quando 
ninguém canta, está silencioso] é o título da nova 
publicação de Raimund Hoghe. Tal como em to-
das as suas peças, a música tem aqui um papel 
central. Raimund entrelaça canções de protesto 
dos anos 60 com árias de Bach e Handel.

In Postcards from Vietnam, Raimund Hoghe 
continues his collaboration with two exceptional 
dance personalities: Ji Hye Chung and Takashi 
Ueno. Raimund Hoghe first worked with Ji Hye 
Chung on 2016’s La Valse [The Waltz]. He crea-
ted several pieces with Takashi Ueno since 2010, 
among them La Valse, Cantatas and Pas de Deux, 
which they recently performed in Singapore. 
A few years back, Raimund Hoghe discovered 
postcards from Vietnam, foldable paper cards 
depicting people and landscapes, at a street ven-
dor’s stall in Paris. They seem very fragile and 
were produced in a country Raimund Hoghe – as 
do many others – has been associating with the 
Vietnam War since the 1960s. In his new piece, 
these postcards act as signifiers. They are me-
mentos and projection foils, and refer to history, 
its fugacity, yet also to departure. The cards si-
multaneously reminisce about the longing for 
another life. Wenn keiner singt, ist es still [It is 
silent when nobody sings] is the title of Raimund 
Hoghe’s new publication. As in all his plays, mu-
sic plays a central role here. So, Raimund Hoghe 
interweaves 1960s protest songs with Bach and 
Handel’s arias.

Postcards from Vietnam

RAIMUND HOGHE  Postcards from Vietnam

© Rosa Frank
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RAIMUND HOGHE eencontra-se entre os artistas 
internacionais de maior renome dentro do seu 
género. Foi dramaturgo no Tanztheater Wu-
ppertal Pina Bausch entre 1980 e 1989. Passou 
os últimos 25 anos a criar um corpo de trabalho 
coreográfico desafiador, alternando solos e apre-
sentações em grupo (Sacre – The Rite of Spring, 
Swan Lake, 4 Acts, Boléro Variations, entre ou-
tros), que revisitam obras importantes da his-
tória da dança. Todas as suas peças assentam 
numa enorme delicadeza, um tecido feito de ges-
tos, formas e melodias que imbui da espessura 
da memória. Em 2019, Raimund Hoghe recebeu 
o título de Oficial da Ordem das Artes e Letras 
do Ministro da Cultura francês.

RAIMUND HOGHE is among the most renowned in-
ternational artists within his genre. He was a dram-
aturge for Tanztheater Wuppertal Pina Bausch 
between 1980 and 1989. He has spent the past twen-
ty-five years creating a challenging choreographic 
body of work, alternating solos and group perfor-
mances (Sacre – The Rite of Spring, Swan Lake, 
4 Acts, Boléro Variations, etc) that revisit major 
works in the history of dance. Each of his perfor-
mances rests on a tiny thread, a fabric made of ges-
tures, shapes, and melodies, which he imbues with 
the thickness of memory. In 2019, Raimund Hoghe 
was granted the title of Officer of the Order of the 
Arts and Letters by French Minister of Culture.

no âmbito do in the scope of
Studiolab

Agradecimento especial special thanks to
agnès b. Paris

POSTCARDS FROM VIETNAM

Conceção, coreografia, cenário, figurinos 
concept, choreography, scenery, costumes

Raimund Hoghe

Participação artística artistic participation
Luca Giacomo Schulte

Bailarinos dancers
Ji Hye Chung
Takashi Ueno
Raimund Hoghe

Produção management
Les Indépendances Paris

Uma peça de a piece by
Raimund Hoghe – Hoghe & Schulte GbR (Düsseldorf)

Com o apoio de with the support of
La Ménagerie de Verre Paris 

no âmbito do in the scope of 
Studiolab / Montpellier Danse / Résidence à l’Agora
Cité Internationale de la Danse Montpellier / Teatro 
Municipal do Porto / Theater im Pumpenhaus Münster

Agradecimento especial special thanks to
agnès b. Paris

CANZONNE PER ORNELLA

Conceção, coreografia, cenografia concept, 
choreography, set design

Raimund Hoghe

Colaboração artística artistic collaboration
Luca Giacomo Schulte

Bailarinos dancers
Raimund Hoghe
Ornella Balestra
Luca Giacomo Schulte

Desenho de luz lighting design
Raimund Hoghe
Amaury Seval

Fotografia photography
Rosa Frank

Administração, produção administration, 
production

Mathieu Hillereau
Les Indépendances

Produção production
Raimund Hoghe — Hoghe & Schulte GbR (Düsseldorf)

Coprodução coproduction
Theater im Pumpenhaus Münster

Apoio supported by
Ministério da Cultura e Ciência da Renânia 
do Norte-Vestefália / Kunststiftung NRW /Kulturamt 
der Landeshauptstadt Düsseldorf / 
La ménagerie de verre de Paris 
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A PRESSA  
É UMA PERDA 
DE TEMPO  
— ENSAIOS 
GERAIS  
DA MEMÓRIA

 JUNHO JUNE

3  19.00h  Qua Wed

A partir dos espetáculos “Canzone per Ornella”  
e "Postcards from Vietnam" de Raimund Hogwhe

CONFERÊNCIA  CONFERENCE

 MODOS DE OCUPAR

RIVOLI Pequeno Auditório
Sessão falada em inglês spoken in english
Entrada gratuita free entrance RIVOLI  CAMPO ALEGRE VOL. II  2020
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A minha carne é o teu 
nevoeiro perpétuo
Quintas de 
Leitura

LITERATURA  LITERATURE

CAMPO ALEGRE Auditório

9.00€  1.30h  > 12

MAIO MAY

28  22.00h  Qui Thu

 © Mariana, a Miserável
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Para se assinalar os 19 anos de ação poética das 
Quintas de Leitura, foram escolhidos 19 (e tal) 
poemas que nos continuam a encher o coração, 
revelados por alguns dos melhores “dizedores” 
da atualidade. Um verso de Pedro Oom ilumina 
esta festa da palavra.
A palavra, essa potência luminosa, à solta no pal-
co do Teatro Campo Alegre. Uma celebração da 
vida, a busca incessante da liberdade, corpori-
zada por muitos e radiosos artistas. A poesia ao 
ritmo do pulsar deste Porto “robusto e resiliente”.

To mark 19 years of poetic action at Quintas de Lei-
tura, we selected 19 (and some) poems that still fill 
our heart. They shall be revealed by some of the fin-
est “sayers” of today. A verse by Pedro Oom lightens 
this celebration of words, which are a shining power 
on the loose on the stage of Teatro Campo Alegre. A 
celebration of life, the ceaseless quest for freedom, 
embodied in many, radiant artists. Poetry beating 
to the rhythm of this “robust, resilient” Porto.

QUINTAS DE LEITURA  A minha carne é o teu nevoeiro perpétuo

A minha carne é o teu nevoeiro perpétuo

Apresentação presentation
Hugo Van Der Ding

Leituras readings
Filipa Leal
Raquel Marinho
Susana Sá
José Anjos

Imagem image
Mariana, a Miserável

Música music
Tiago Nacarato
Ianina Khmelik
Inês Homem de Melo
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JUNHO JUNE

Companhia João  
Garcia Miguel
Passos em volta 

Frank Castorf
Bajazet, considerando o Teatro 
e a Peste 

Patrícia Portela com  
Leonardo Simões & Irmã 
Lúcia 
Boas memórias 

CCN - Ballet de Lorraine
Merce Cunningham /  
Petter Jacobsson & 
Thomas Caley
For four walls + RainForest  
+ Sounddance
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Passos em volta

JUNHO JUNE

5  21.00h  Sex Fri

TEATRO  THEATRE

CAMPO ALEGRE Auditório

9.00€  1.20h  > 16

© DR

Companhia 
João Garcia 

Miguel
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Os textos de Herberto Hélder são um pretexto 
para a perceção de um “eu” que tem um corpo, 
que sente, que procura Deus, o amor, que busca 
transcender-se. E espreitar-se. É um caso espe-
cial de biografia que desafia a perspetiva moral 
com que nos vemos, com que revestimos natural 
e repetidamente as nossas cicatrizes, como se os 
hábitos de vida, de linguagem, de gestos nos de-
fendessem de nós mesmos. As palavras funcio-
nam aqui como passos em volta, como olhares 
que nos fazem tremer, como raios incisivos que 
assustam e atraem. Há tantas frases, tantas pa-
lavras, que afrontá-los é uma viagem antiga, uma 
dança de cadeiras e mesas de pernas partidas.
Os comboios que vão para Antuérpia falam de 
uma árvore esquisita, do amor e da sua capaci-
dade de nos abrir o coração aos homens e desse 
sentimento de desespero difuso de alguém que 
luta num corpo fechado por se libertar em dire-
ção à luz. Fala desse olhar de dentro para fora e 
do seu reflexo de novo a caminhar para dentro. 
Ou talvez seja do seu inverso, o olhar para dentro 
a caminhar desesperado para fora, na procura 
de um ramo para pousar tal pássaro inquieto e 
esquisito também. Esses corpos em forma de 
comboio que estão em luta com o deus que existe 
dentro deles, do seu corpo em linhas paralelas e 
da vida que vive no brilho do metal que atrai o 
olho e o faz sufocar e escrever.

Herberto Hélder’s writings are a pretext for per-
ceiving an “I” that has a body, feels, looks for God 
and love, tries to transcend itself. And take a peek 
at itself. This is a special case of biography that 
challenges the moral perspective from which we 
look at ourselves, with which we naturally and 
repeatedly cover our scars, as if the living habits, 
language habits and gesture habits could protect us 
from ourselves. Words work here as steps around, 
as looks that make us tremble, as incisive rays that 
scare and attract. There are so many phrases, so 
many words, that confronting them is an old jour-
ney, a dance of chairs and tables with broken legs.
The Trains Going to Antwerp talks of a strange 
tree, of love and its ability to open our heart to men, 
and of that feeling of diffuse despair of someone 
struggling in a closed body to set himself free to-
ward the light. It talks about looking outward and 
about the reflexion once again walking inward. Or 
perhaps the opposite
looking in while desperately walking outward, 
searching for a branch where to land the also rest-
less and weird bird. Those train-shaped bodies 
fighting the god within them, within their body in 
parallel lines, and within the life that lives in the 
brightness of metal that lures the eye, and causes 
it to suffocate and to write.

COMPANHIA JOÃO GARCIA MIGUEL  Passos em volta

Passos em volta
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Fundada em 2002, a COMPANHIA JOÃO GARCIA 

MIGUEL é uma companhia de criação artística 
contemporânea que pesquisa o desenvolvimen-
to artístico e criativo em artes performativas, 
exploradas no teatro. No percurso da compa-
nhia, a busca da diferença e de uma singulari-
dade, acompanham os novos trabalhos. As suas 
criações foram por várias vezes distinguidas e 
premiadas, sendo a mais recente em 2014 com o 
Prémio SPA para Melhor Espetáculo de Teatro, 
com a peça Yerma. 

Established in 2002, COMPANHIA JOÃO GARCIA 

MIGUEL is a contemporary artistic creation com-
pany that analyses artistic and creative develop-
ment in performing arts, which theatre exploits. 
The company searches for something different and 
unique in every new production. Its creations have 
been distinguished and awarded several times, the 
latest of which in 2014 with the SPA Best Theatre 
Performance Award for Yerma.

Textos texts
Herberto Hélder

Adaptação, direção e espaço cénico 
adaptation, direction and set design

João Garcia Miguel

Interpretação cast
João Lagarto
David Pereira Bastos
Duarte Melo
Beatriz Godinho

Assistência à encenação assistant director
Rita Costa

Figurinos costumes
Rute Osório de Castro

Direção técnica technical director
Roger Madureira

Assessoria de Imprensa press relations
Roger Madureira

Direção de produção production director
Georgina Pires

Apoio Técnico technical support
Audex

Imagem image
Mario Campos Rainha

Coprodução coproduction
Teatro Municipal do Porto 

COMPANHIA JOÃO GARCIA MIGUEL  Passos em volta
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UNIÃO  
DE FACTO consensual union

A partir de 2020, o Teatro Municipal do Porto e o Teatro 
Nacional São João irão programar em conjunto, duas ve-
zes por ano, um espetáculo internacional e um espetácu-
lo nacional, no âmbito do novo programa União de Facto.

As of 2020, Teatro Municipal do Porto and Teatro Nacional 
São João will jointly programme an international performan-
ce and a Portuguese performance twice a year in the scope 
of the new União de Facto [Consensual Union] programme.

TIAGO GUEDES

Olá, Nuno! A nossa União de Facto é uma espécie de Ro-
meu e Julieta? Hi, Nuno. Is our Consensual Union a kind 
of Romeo and Juliet?

NUNO CARDOSO

Não foi isso que quis dizer, aquilo para que chamei a aten-
ção é a dificuldade em dar um nome a um projeto e o fac-
to de o nome ter muito sentido até segundo a legislação 
portuguesa. Não tinha pensado nisso, mas não é mau! 
É a história de amor mais famosa do mundo. E a me-
lhor sobremesa de Portugal. 😊 That’s not what I meant. 
What I stressed was how difficult it is to name a project and 
the fact that its name makes a lot of sense, even according 
to Portuguese legislation. I hadn’t thought about it, but it’s 
not bad! It’s the most famous love story in the world. And 
the best dessert in Portugal. 😊TIAGO GUEDES

😉Ahahahah Tem graça falares em sobremesa, para 
muitos o momento mais esperado de uma refeição. Esta 
nossa União de Facto também poderia funcionar como 
um dos momentos mais aguardados da programação de 
artes performativas do Porto! 😉 Lol.It’s funny you shou-
ld mention dessert, which for many is the most anticipated 
moment of a meal. This União de Facto of ours could also 
work as one of the most anticipated moments of the perfor-
ming arts programme in Porto! NUNO CARDOSO

Tiago, emojis para mim são uma raça de extraterres-
tres do Star Wars! Tiago, as far as I’m concerned, emoji 
are an alien race from Star Wars!TIAGO GUEDES

Ahahah Lol.
NUNO CARDOSO

Se pensarmos bem na periodicidade que escolhemos - 
junho/julho e setembro -, eu diria que são a sobremesa 
da temporada, antes ou depois da ceia - que é o nosso 
São João -, e entrada de ambas as temporadas, com o 
bronze a descascar e a cabeça pronta para mais um ou-
tono a viver a cidade. If we look closely at the timing we 
picked (June/July and September), I’d say they’re the des-
sert of the season, before or after supper—our Saint John’s 
celebrations—and the appetizers of both our seasons, with 
our tans peeling off and our heads ready for yet another au-
tumn living in the city.
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TIAGO GUEDES

Isso! Mas, para além da questão gastronómica e gulosa, 
existe, a meu ver, uma grande virtude nesta UNIÃO, que 
se prende com o FACTO de podermos, em conjunto, apre-
sentar espetáculos que que seria impossível apresentar-
mos sozinhos . Cruzar os públicos do Teatro Nacional São 
João com os do Teatro Municipal do Porto também será 
algo que me agrada pensar.
Existe um público que sobe e desce a Passos Manuel entre 
as nossas duas casas, mas com este projeto teremos a possi-
bilidade de testar uma mistura mais evidente. That’s it! But 
aside from food and gluttony, in my view there’s a great virtue 
in this UNION that has to do with the FACT that together we’re 
able to present performances we wouldn’t be able to on our own.
I also like to think we’ll be crossing the audiences of Teatro Na-
cional São João and Teatro Municipal do Porto. There’s an au-
dience going up and down Passos Manuel Street between our two 
theatres, but this project will enable us to test a more obvious mix NUNO CARDOSO

Claro. É um gesto substantivo e não adjetivo. A cidade exis-
te, porque, a certa altura, houve um cromo que achou que 
isto de andar atrás de mamutes era insensato e, portanto, 
juntou outros cromos e fizeram uma cidade. A civilização 
nasce da partilha substantiva de vontades e dessa parti-
lha brota a cultura, a memória e o desejo de um futuro. Ou 
seja, uma União de Facto.
Subir e descer entre o TNSJ e o TMP, em todas as suas 
diversas salas, risca a cidade e os seus públicos, inscre-
vendo-os numa ideia maior de comunidade e identidade e 
isso é, como se diz ali para os lados do Dragão, “ouro sobre 
azul”. Of course. It is not an additional, but rather a meanin-
gful gesture. The city exists, because at a given moment some 
nerd thought chasing mammoths was not wise, and thus gathe-
red other nerds, and they built a city. Civilisation is born from 
meaningful sharing of desires, from which sprouts culture, me-
mory and the yearning for a future. That is to say, a Consen-
sual Union. Going up and down between TNSJ and TMP and 
all their venues crosses the city and its audiences, introducing 
them into a greater notion of community and identity, which 
is icing on the cake.

TIAGO GUEDES

Vamos começar por teatro: Frank Castorf logo a abrir. 
Fantástico poder convidá-lo a vir ao Porto, não?
Sempre te cruzaste com ele nestes dias? We’ll start off 
with theatre: Frank Castorf to begin with. It’s wonderful to 
be able to invite him to Porto, isn’t it? Did you end up cros-
sing paths with him these days? NUNO CARDOSO

Sim e ainda por cima com Racine e a Balibar. Uma das 
maiores influências de todo o teatro contemporâneo.
Não, não foi ao festival e, para ser franco, se fosse, acho 
que não o via. Passei o tempo no palco, a olhar para pro-
jetores. Yes, and with Racine and Balibar no less. One of 
the greatest influences on all contemporary theatre. No, he 
didn’t attend the festival, and to be honest if he had I don’t 
think I’d see him. I spent my time on stage looking at lights.TIAGO GUEDES

Olha, começamos com teatro mas, para o ano, não te 
escapas à dança!! 😊 Listen, we start off with theatre, but 
next year you won’t be able to dodge dance!! 😊 NUNO CARDOSO

Eu nunca me escapo à dança. Eu tenho inveja dos baila-
rinos até. I never dodge dance. I even envy dancersTIAGO GUEDES

Tenho a certeza de que vai correr tudo muito bem! Vere-
mos, agora, como é que os nossos respetivos designers se 
safam para esta paginação! I’m sure it will all work out just 
fine! Now, let’s see how our designers manage to page this! NUNO CARDOSO

Safam na boa! They’ll manage just fine!

 UNIÃO DE FACTO
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Bajazet, considerando  
o Teatro e a Peste

Teatro Nacional de São João

16.00€  4.00h (c/ intervalo)  > 12

No âmbito do projeto under the project União de Facto

Alemanha Germany

Suíça Switzerland

França France

TEATRO  THEATRE

JUNHO JUNE

12  21.00h  Sex Fri

13  19.00h  Sáb Sat

Frank Castorf
Frank Castorf ENCENAÇÃO

Antonin Artaud e Jean Racine TEXTOS

 UNIÃO DE FACTO

© Mathilda Olmi
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Frank Castorf, histórico diretor da Volksbühne 
de Berlim, chega ao Porto no quadro do progra-
ma União de Facto, colaboração exemplar entre 
o Teatro Nacional São João e o Teatro Municipal 
do Porto, que permitirá aos públicos da cidade 
um contacto regular com os grandes criadores 
da cena europeia. Com a sua leitura cruzada de 
Racine e Artaud, Castorf propõe-nos um teatro 
da palavra, entre o poeta barroco que desenha 
com a linguagem o mecanismo que há-de libertar 
o desejo e o demónio que a estilhaça e reinven-
ta para assim se reconstruir. Mas celebra tam-
bém um teatro que é o seu, um teatro feito de 
imoderação e vitalidade, território de jogo onde 
a mistura de linguagens serve uma direção de 
atores ferozmente subtil. O elenco, inteiramente 
francófono, amadurecido nas palavras trágicas 
de Racine e no essencialismo teatral de Artaud, 
completa-se com a presença de Jeanne Balibar, 
diva do teatro e do cinema franceses, que pude-
mos ver em Ne change rien, de Pedro Costa.

Frank Castorf, historical director of the Berlin Volks-
bühne, arrives at Porto in the scope of the programme 
União de Facto [Consensual Union], an exemplary 
collaboration between TNSJ and TMP that will en-
able the city’s audiences to come in contact with the 
great European creators on a regular basis. With his 
cross reading of Racine and Artaud, Castorf puts 
forward a theatre of the word, between the Baroque 
poet who uses language to draw the mechanism that 
will set desire free and the demon who shatters and 
reinvents it in order to thus rebuild himself. But it 
also celebrates a theatre of his own, made of intem-
perance and vitality, a gaming territory where the 
mixture of languages is at the service of a ferociously 
subtle actors direction. The entirely French-speak-
ing cast has matured in the tragic words of Racine 
and in the theatrical essentialism of Artaud, and 
it is joined by French theatre and film diva Jeanne 
Balibar, who could be seen in Ne change rien, by 
Pedro Costa.

FRANK CASTORF  Bajazet, considerando o Teatro e a Peste

Bajazet, considerando o Teatro e a Peste

 UNIÃO DE FACTO

© Mathilda Olmi
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FRANK CASTORF nasceu em Berlim Oriental 
em 1951. Entre 1971 e 1976, estudou teatro na 
Universidade de Humboldt. Após concluir um 
doutoramento sobre Eugène Ionesco, tornou-se 
dramaturgo e, mais tarde, encenador. Fundou a 
sua própria companhia de teatro em Anklam, em 
1981, produzindo textos de Heiner Müller, Anto-
nin Artaud, William Shakespeare e Bertolt Bre-
cht que chamaram a atenção dos censores. As 
suas produções são convidadas para festivais e 
teatros internacionais e o seu trabalho foi galar-
doado com prémios de prestígio (Prémio Man-
nheim Schiller, Prémio Nestroy de Teatro, Pré-
mio Fritz Kortner). Castorf enfrenta os maiores 
autores, para produzir espetáculos subversivos 
que suscitam fortes reações por parte do pú-
blico e da crítica. A sua criatividade formal em 
contínua renovação que o levou logo no início a 
explorar e a dominar o uso do vídeo em palco, 
a sua liberdade de tom e de espírito, a radicali-
dade com que recusa a mitificação e a mistifica-
ção, a forma como dirige os atores com base na 
energia e na invenção e o seu conhecimento do 
reportório e da história do teatro, com que os 
seus trabalhos frequentemente dialogam, con-
trastando com a análise concreta de realidades 
sociais contemporâneas, fizeram dele uma refe-
rência para gerações de artistas e espectadores 
nos últimos 20 anos.

FRANK CASTORF was born in East Berlin in 1951. 
From 1971 to 1976, he studied theatre studies at the 
University of Humboldt. After completing his doctorate 
on Eugène Ionesco, he became a playwright and lat-
er a director. He founded his own theatre company in 
Anklam in 1981, producing texts from Heiner Müller, 
Antonin Artaud, William Shakespeare and Bertolt 
Brecht that attracted the censor’s attention. His pro-
ductions are invited to festivals and international the-
atres, and his work has been awarded prestigious priz-
es (Mannheim Schiller Prize, Nestroy Theater Prize, 
Fritz Kortner Prize). Castorf takes on the greatest 
authors to produce shows with a subversive nature 
that gave rise to strong reactions from both audiences 
and critics. His continually renewed, formal inventive-
ness that drove him early on to explore and master the 
use of video on stage, his freedom of tone and mind, 
the radicalness with which he refutes mythification 
and mystification, the way in which he directs actors 
based on energy and invention, and his knowledge of 
the repertoire and history of theatre, with which his 
works are often in dialogue, contrasted against the 
concrete analysis of contemporary social situations, 
have made him a landmark for generations of artists 
and spectators for over 20 years

FRANK CASTORF  Bajazet, considerando o Teatro e a Peste
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Encenação directed by
Frank Castorf

Textos texts 
Antonin Artaud
Jean Racine

Com with
Adama Diop
Claire Sermonne
Jean-Damien Barbin
Jeanne Balibar
Mounir Margoum e uma câmara ao vivo  

and one live camera

Música music
William Minke

Cenografia scenography 
Aleksandar Denic

Figurinos costumes 
Adriana Braga Peretzki

Desenho de luz light design 
Lothar Baumgarte

Vídeo vídeo 
Andreas Deinert

Assistência de encenação assistant director
Hanna Lasserre

Produção production
Théâtre Vidy-Lausanne
MC93 - Maison de la Culture de Seine St-Denis

Apoios supports 
Friche Belle de mai
Théâtre National de Strasbourg
Maillon Théâtre de Strasbourg - scène européenne
TANDEM Scène nationale
Douai - Bonlieu
Scène nationale Annecy
TNA / Teatro Nacional Argentino
Teatro Cervantes

Apoio financeiro financial support
projeto PEPS no âmbito do programa europeu  

de cooperação transfronteiriça Interreg France-
Suisse 2014-2020

Coprodução coproduction
Festival d’Automne à Paris
Extrapôle Sud-PACA
Grand Théâtre de Provence

Com as equipas de produção, técnica, comunicação 
e administração do Théâtre Vidy-Lausanne 
With the production, technical, communication, and 
administration teams at the Théâtre Vidy-Lausanne

JUNHO JUNE  19-20
Coapresentação Co-presentation

Com with Teatro Nacional D. Maria II
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SUBVERTER 
É UM ATO 
DE CRIAÇÃO
A partir do espetáculo  
“Bajazet, considerando o Teatro e a Peste” 
de Frank Castorf

JUNHO JUNE

13  16.00h  Sáb Sat

CONFERÊNCIA  CONFERENCES

 UNIÃO DE FACTO

RIVOLI Pequeno Auditório
Sessão falada em inglês spoken in english
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Boas memórias
Patrícia  
 Portela

com Leonardo Simões  
& Irmã Lúcia

TEATRO  THEATRE

estreia  premiere

JUNHO JUNE

19  21.00h  Sex Fri

20  16.00h  Sáb Sat

PROGRAMA PARALELO 

2.50€  crianças e grupos escolares 
children and school groups 

7.00€ adultos adults

CAMPO ALEGRE Palco do Auditório

1.00h  > 12 

© Vesalius
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Depois da catástrofe, da separação, da perda ou 
do abandono, as boas memórias podem sempre 
assaltar-nos nos momentos mais inesperados, 
através de um sabor, de uma melodia, de uma 
peça ou história, e despertar em nós um reco-
nhecimento, uma lembrança, uma paisagem há 
muito esquecida, um sorriso. Mas da mesma 
maneira que um lugar, um momento, uma ação, 
nos transporta para terras e pessoas longínquas, 
também o primeiro encontro com uma cidade, 
com os seus habitantes e as suas características 
ou exceções criam em nós sensações contradi-
tórias de acolhimento e de saudade, de futuro 
próximo e de passado milenar, de um certo re-
gresso a casa, mesmo que nos antípodas do que 
conhecíamos como lar.
Será destas impressões sobre o Porto a partir da 
perspetiva de quem agora chegou, ou de quem 
sempre lá viveu, que partiremos para construir 
estas outras Boas Memórias que de alguma for-
ma também constroem a cidade sem pertencer 
apenas a uma tradição, a uma nacionalidade, a 
um local. Passeando pelo Porto através de um 
olhar estrangeiro, mas também pelas histórias 
do conhecedor, seja ele o historiador exímio ou 
o habitante mais antigo, através daquele que ali 
habita contra a sua vontade, construindo o seu 
mundo privado em diálogo com os costumes da 
cidade, ou aquele que ali chegou atrás de um 
amor, desenharemos um Porto de impressões 
por cima da sua arquitetura e geografia, con-
vocando o mundo inteiro para a sua Sé ou a sua 
mesa, visualizando, apalpando, saboreando as 
múltiplas cidades que nele naufragam, se extin-
guem, mas também renascem ou se metamorfo-
seiam. A cultura, teatral, musical, literária, gas-
tronómica, mais do que pertença é uma viagem. 
É um encontro. 
Convidando uma equipa de peritos em saudades 
várias a juntar-se durante 8 meses, Patrícia Por-
tela e Leonardo Simões descobrem e recriam, 
em parceria com todos, um Porto inédito, que 
pertencerá às Boas Memórias de quem o vier 
partilhar e participar na instalação-performan-
ce-banquete.   – Patrícia Portela

After catastrophe, separation, loss or abandonment, 
good memories can always take us by surprise in the 
most unexpected moments, triggered by a flavour, a 
melody, a play or a story, and awake in us some rec-
ognition, a memory, a long-forgotten landscape, a 
smile. However, in the same way a place, a moment, 
an action carries us to distant lands and people, the 
first time we meet a city, its inhabitants and its fea-
tures or exceptions, we experience contradictory feel-
ings of being welcomed and longing, of near future 
and ancient past, of somehow returning home even if 
it’s the exact opposite of what we used to call home.
We shall start from these impressions of Porto from 
the point of view of someone who has just arrived 
or has always lived there to build these other Boas 
Memórias [Good Memories], which in a way also 
build the city without belonging to one single tradi-
tion, nationality or place. Wandering through Porto 
through the eyes of a foreigner or through the sto-
ries of an expert (be it a distinguished historian or 
the oldest inhabitant), through the one living there 
against his will and building his own private world 
in dialogue with the ways of the city, or through the 
one who arrived chasing a loved one, we shall chart 
a Porto of impressions over its architecture and ge-
ography, inviting the whole world to its cathedral 
or its table, picturing, groping, tasting the manifold 
cities sinking into it, dying in it, but also being re-
born and metamorphosing within it. Culture (thea-
tre, music, literature and gastronomy alike), more 
than a belonging, is a journey. It is an encounter.
Patrícia Portela and Leonardo Simões invite a team 
of experts in several kinds of longing to come together 
for eight months and join them as they uncover and 
recreate an unheard-of Porto that will belong to the 
Boas Memórias of whoever comes and shares it and 
participates in the installation-performance-ban-
quet.   – Patrícia Portela

PATRÍCIA PORTELA  Boas memórias

Boas memórias
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PATRÍCIA PORTELA (1974) é autora de performan-
ces e obras literárias e vive entre Portugal e Bél-
gica. Estudou realização plástica do espetáculo 
(Lisboa), dramaturgia do espaço (Utrecht e An-
tuérpia), cinema (Ebeltoft) e filosofia (Leuven). 
Reconhecida nacional e internacionalmente pela 
peculiaridade da sua obra, recebeu vários pré-
mios - dos quais destaca o Prémio Madalena de 
Azeredo Perdigão/F.C.G. para Flatland I (2005) 
e o Prémio Teatro na Década para Wasteband 
(2003). Foi uma das 5 finalistas do Prémio Media 
Art Sonae, em 2015, com a instalação Parasomnia 
com a qual continua a circular pelo mundo. Foi 
a primeira bolseira literária em Berlim da Em-
baixada Portuguesa na Alemanha, em 2016, e é 
cronista do Jornal de Letras desde 2017.

LEONARDO RIBEIRO SIMÕES nasceu em Viseu, em 
1964. Em 1985, iniciou os estudos em cinema na 
Escola Superior de Teatro e Cinema. Em 1990, 
concluiu o bacharelato e começou a trabalhar 
como assistente de câmara freelancer em cine-
ma. Em 2002, com o filme Antes que o Tempo 
Mude de Luís Fonseca, faz a primeira longa me-
tragem como diretor de fotografia. Como diretor 
de fotografia ou operador de câmara tem parti-
cipado em obras de criadores de diversas áreas
teatro, vídeoarte, videoclip, documentário e fic-
ção. Destaca colaboração com realizadores como 
Pedro Costa, Pedro Caldas, Joaquim Sapinho e 
Vítor Gonçalves / com artistas plásticos como 
João Onofre, Vasco Araújo, Jemima Stehli e 
Stan Douglas / e no teatro com Patrícia Portela.

PATRÍCIA PORTELA (1974) creates performances 
and literary works, living between Portugal and 
Belgium. She studied stage design (Lisbon), space 
dramaturgy (Utrecht and Antwerp), film (Ebeltoft) 
and philosophy (Leuven). Known both at home and 
abroad for her unique works, she collected several 
awards, of which she highlights the Madalena de 
Azeredo Perdigão/Calouste Gulbenkian Foundation 
Award for Flatland I (2005) and the Theatre in the 
Decade Award for Wasteband (2003). She made the 
shortlist of the 2015 Media Art Sonae Award with 
the installation Parasomnia, which is still touring 
the world. She was the first literary grantee at the 
Portuguese Embassy in Berlin, Germany, in 2016, 
and she writes chronicles for the newspaper Jornal 
de Letras since 2017.

LEONARDO RIBEIRO SIMÕES was born in Viseu, in 
1964. In 1985, he joined the Lisbon Theatre and Film 
School to study film. He completed his bachelor’s 
degree in 1990, and started working as a freelance 
camera assistant in film productions. His first fea-
ture as a cinematographer came in 2002 with An-
tes que o Tempo Mude, by Luís Fonseca. In 2007, he 
completed a degree in scriptwriting. He worked as 
cinematographer or cameraman with artists from 
different fields—theatre, video art, music video, doc-
umentary film and fiction film. He highlights the col-
laborations with film directors Pedro Costa, Pedro 
Caldas, Joaquim Sapinho and Vítor Gonçalves, art-
ists João Onofre, Vasco Araújo, Jemima Stehli and 
Stan Douglas, and theatre director Patrícia Portela.

Projeto project
Patrícia Portela

Imagem image
Leonardo Simões

Pós-produção pos-production
José André/irmã Lucia efeitos especiais

Assistência na imagem image assistance
Vasco Trabulo

Produção production
Teatro Municipal do Porto
Prado

PATRÍCIA PORTELA  Boas memórias
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For four walls 
+ RainForest 

+ Sounddance
França France

DANÇA  DANCE

estreia nacional  national premiere

RIVOLI Grande Auditório

12.00€  1.40h (c/ 2 intervalos)  > 12 

JUNHO JUNE

26  21.00h  Sex Fri

27  19.00h  Sáb Sat

© Laurent Philippe

CCN 
Ballet de Lorraine

Merce Cunningham  
/Petter Jacobsson & 

Thomas Caley
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Merce Cunningham, um dos maiores artistas 
americanos, cuja carreira de sete décadas se 
distinguiu pela constante inovação e expansão 
das fronteiras das artes performativas, regressa 
ao Porto, num programa apresentado pelo CCN 
- Ballet de Lorraine, em comemoração do 100º 
aniversário do seu nascimento.
Cunningham, que criou mais de 200 obras, par-
cialmente em colaboração com John Cage na mú-
sica e Robert Rauschenberg na cenografia, de-
senho de luz e figurinos, renovou radicalmente 
o panorama da dança e apresenta-se no Teatro 
Rivoli num ciclo feito de ícones, após assistirmos 
aos trabalhos de Lucinda Childs e Trisha Brown 
em fevereiro de 2019.
A companhia francesa, sob a direção artística 
de Petter Jacobsson, é atualmente uma das mais 
importantes da Europa, apresentando criações 
contemporâneas bem como revisitando reper-
tório moderno, e traz-nos duas peças de Merce 
Cunningham
RainForest, ícone da colaboração cenográfica 
com Andy Warhol com a instalação Silver Clouds, 
e w, onde mais uma vez está presente David 
Tudor na composição sonora. Por sua vez, For 
Four Walls, uma criação de Petter Jacobsson e 
Thomas Caley para o Ballet de Lorraine, revi-
sita texto e coreografias de Cunningham e uma 
partitura de piano de John Cage, seu colabora-
dor de longa data.

Este programa do CCN Ballet de Lorraine  
foi originalmente integrado no Centenário 
Merce Cunningham.

Merce Cunningham was one of the greatest North 
American artists, whose career spans seven dec-
ades and is marked by constant innovation and the 
expansion of the boundaries of performing arts. He 
now returns to Porto in a programme put forward 
by CCN – Ballet de Lorraine, celebrating his hun-
dredth birthday.
Cunningham created over 200 pieces, partly in col-
laboration with John Cage (with respect to music) 
and Robert Rauschenberg (as far as scenography, 
lighting design and costumes go). He radically re-
newed the dance scene, and he comes to Teatro Ri-
voli in the scope of a series dedicated to dance icons, 
after watching works by Lucinda Childs and Trisha 
Brown in February 2019.
Under the artistic direction of Petter Jacobsson, the 
French company is currently one of the most relevant 
ones in Europe, both presenting contemporary piec-
es and revisiting the modern repertoire. It will bring 
two pieces by Merce Cunningham
RainForest, an icon of the collaboration with Andy 
Warhol scenery-wise that features the installation 
Silver Clouds, and Sounddance, once again with Da-
vid Tudor composing the score. On the other hand, 
Petter Jacobsson and Thomas Caley’s creation for 
Ballet de Lorraine, For Four Walls, revisits text and 
choreographies by Cunningham and a piano score 
by John Cage, his long-time collaborator.

This program of the CCN Ballet de Lorraine was 
originally part of the Merce Cunningham Centennial.

CCN – BALLET DE LORRAINE  For four walls + RainForest + Sounddance

 EM PARALELO

Merce Cunningham 

23  Qui Thu

COMO É UMA AULA DO CCN - BALLET 
DE LORRAINE?

Um grupo de estudantes de dança, terão a oportunidade 
de assistir a uma aula com os 26 bailarinos que compõem o 
elenco do Centre Choregraphique National - Ballet de Lor-
raine, companhia dirigida desde 2011 por Petter Jacobsson, 
considerada uma das mais importantes companhias con-
temporâneas de criação e repertório da Europa.

A group of dance students will have the opportunity to attend 
a class with the 26 dancers who make up the cast of Centre 
Choregraphique National - Ballet de Lorraine. The company 
has been run since 2011 by Petter Jacobsson and is considered 
one of the most important contemporary creative and reper-
toire companies in Europe.

Gratuito free

 JUNHO JUNE

26  Sex Fri

CONVERSA PÓS-ESPETÁCULO
Com with bailarinos da dancers of CCN –Ballet de Lorraine

Mais informação further information  
paralelo.tmp@agoraporto.pt

 JUNHO JUNE

23  Qui Thu

UM DIA COM 
CCN - Ballet de Lorraine

Seis jovens alunos de dança entre os 12 e os 18 anos são 
convidados a passarem um dia com o elenco do Centre 
Choregraphique National - Ballet de Lorraine.

Six young dance students between the ages of 12 and 18 are 
invited to spend a day with the cast of Centre Choregraphique 
National - Ballet de Lorraine.

Gratuito free 
(mediante apresentação de bilhete para o espetáculo upon 
presentationof ticket for the performance) 
 
mais informação e inscrição further information and 
registration paralelo.tmp@agoraporto.pt (até 15 de maio)

 JUNHO JUNE

27  17.00h  Sáb Sat

AQUECIMENTO PARALELO 
Com with Isabel Ariel

Este Aquecimento Paralelo, revisita as peças de Cunnin-
gham através de uma aula da técnica alguns princípios, 
como o rigor, ritmo e consciência espacial serão abordados. 
Isabel Ariel finalizou o curso técnico-profissional de dan-
ça no Ginasiano Escola de Dança, em 1992. Continuou a 
sua formação no Centre de Danse International Rosella 
Hightower, em Cannes (França) e na Rotterdamse Dan-
sacademie - Codarts (Holanda) onde permanece até 2006. 
Profissionalmente a sua carreira de bailarina distingue-se 
pela diversidade de linguagens coreográficas, conceptuais 
e estéticas, destacando o trabalho com os coreógrafos Bru-
no Listopad, Itziq Galili, Pieter de Ruiter, Marie Cecile de 
Bont, Marcelo Ferreira, Hugo Rodas, e.o. e com as com-
panhias Compagnie Danse Concept, Kale Companhia de 
Dança, Dansgroep Kriztina de Châtel. Foi co-fundadora e 
bailarina do MorphoDidius Art Collective, em Roterdão. 
Em 2006 inicia o trabalho no Ginasiano Escola de Dança 
como docente de Técnica de Dança Moderna (Cunnin-
gham Technique) e Oficina do Espetáculo

This Parallel Warm-up revisits Cunningham's plays through 
a technique class and some principles such as rigor, rhythm 
and spatial awareness will be addressed. Isabel Ariel comple-
ted her technical-professional dance course at the Ginasiano 
Escola de Dança in 1992. She continued her training at the 
Danse International Rosella Hightower Center in Cannes 
(France) and at Rotterdamse Dansacademie - Codarts (Ne-
therlands) where she remains until 2006. Professionally her 
career as a dancer is distinguished by the diversity of choreo-
graphic, conceptual and aesthetic languages, highlighting her 
work with choreographers Bruno Listopad, Itziq Galili, Pie-
ter de Ruiter, Marie Cecile de Bont, Marcelo Ferreira, Hugo 
Rodas, and and with the companies Compagnie Danse Con-
cept, Kale Dance Company, Dansgroep Kriztina de Châtel. 
She was co-founder and dancer of MorphoDidius Art Collec-
tive in Rotterdam. In 2006, he started working at Ginasiano 
Escola de Dança as a teacher of Cunningham Technique and 
Performance Laboratory.

RIVOLI Sala de Ensaios

2.50€ ou gratuito or free 
(mediante apresentação de bilhete para o espetáculo upon 
presentationof ticket for the performance)

mais informação further information  
paralelo.tmp@agoraporto.pt
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For four walls

CCN – BALLET DE LORRAINE  For four walls + RainForest + Sounddance

For Four Walls é uma criação que incorporou o 
texto e coreografia de Merce Cunningham com 
uma partitura para piano de John Cage. Depois 
da sua estreia e única apresentação em 1944, a 
peça foi esquecida, até que no final dos anos 70, 
o pianista Richard Bunger descobriu a partitura 
perdida, entre os manuscritos de Cage.
Encontramo-nos ainda no início da colaboração 
entre Cage e Cunningham, que precede o traba-
lho que hoje lhes atribuímos. Trata-se de uma 
peça de juventude, plena de emoções. For Four 
Walls é um desejo de viajar pela divisão, pelo indi-
víduo e pela história que partilhamos. A divisão 
é um espaço rodeado de espelhos que tanto dá a 
impressão de ser fechado como não, consoante 
as situações. Definindo o infinito, atravessando-o 
ou pretendendo ser um espaço de reflexão, é um 
lugar para nos lembrar que pertencemos a esses 
espaços interligados e às suas temporalidades. 
For Four Walls é um não-lugar, vulnerável, em 
perpétuo movimento. 

For Four Walls incorporated text and choreography 
by Merce Cunningham with a piano score by John 
Cage. After its premier, and only performance, in 
1944, the piece was lost and forgotten, until pianist 
Richard Bunger rediscovered the score in the late 
1970s among Cage’s manuscripts. It was still at the 
early stages of their collaboration, preceding what 
we identify as a Cage/Cunningham work. What we 
are met with is a youth piece full of emotions.
For Four Walls is a wanderlust through a room, the 
individual, and the history we share. The “room” is 
a mirrored space that gives the impression of hav-
ing and not having confining walls according to the 
situation. Defining infinity, passing through it or 
claiming to be a reflective space—a place to remem-
ber that we belong to these interconnected spaces and 
their temporalities. For Four Walls is a vulnerable, 
perpetually moving non-place.

© Laurent Philippe
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RainForest

CCN – BALLET DE LORRAINE  For four walls + RainForest + Sounddance

O título para RainForest surgiu das memórias 
de infância de Cunningham sobre o noroeste e 
a floresta da Península Olímpica, nos Estados 
Unidos. A peça de 1968 inclui a instalação Silver 
Clouds de Andy Warhol - uma grande quantidade 
de balões Mylar em forma de almofada, que flu-
tuam livremente no ar, envolvem os seis corpos 
e lembram essa densa floresta tropical. 
Para dar aos figurinos uma aparência mais crua, 
Jasper Johns cortou com uma lâmina de barbear 
os collants e calças cor de pele dos intérpretes. 
A música é da autoria de David Tudor, na sua 
primeira colaboração com a companhia do co-
reógrafo e evoca o chilrear e o tagarelar de pás-
saros e animais. RainForest apresentou-se pela 
última vez no Rivoli no âmbito da Porto 2001, 
capital europeia da cultura

The title for RainForest came from Cunningham’s 
childhood memories of the Northwest and the rain-
forest in the Olympic Peninsula (USA). This 1968 
piece includes Andy Warhol’s installation, Silver 
Clouds—a number of pillow-shaped Mylar balloons 
filled with helium freely float in the air, wrapping the 
six bodies and resembling a dense tropical forest.
The dancers wore flesh-coloured leotards and tights, 
which Jasper Johns (uncredited) cut with a razor 
blade, to give the costumes a roughened appearance. 
The music was by David Tudor (it was the first time 
he worked with the company) and evoked the chirp-
ing and chattering of birds and animals. RainFor-
est was last presented at Rivoli in the scope of Porto 
2001 European Capital of Culture.

© Laurent Philippe
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Sounddance

Sounddance é considerada uma das peças mais 
amadas de Merce Cunningham, tanto pelo pú-
blico como pela crítica. Cunningham criou a Sou-
nddance após uma temporada de nove semanas 
no Ballet Opera de Paris, em 1973, onde compôs 
Un Jour ou Deux. Esta obra é um caos organiza-
do, rápido e vigoroso, contrariando a uniformi-
dade e o uníssono do ballet. O palco é dividido 
ao meio por uma delicada cortina dourada, dese-
nhada pelo artista Mark Lancaster, acrescentan-
do um sentido à coreografia frenética e feita de 
sobreposições, como se estivéssemos a assistir 
um cosmos de dança em miniatura através de 
um microscópio. Os bailarinos entram no palco 
empurrados pela cortina e saem como que suga-
dos por ela e pela poderosa composição sonora 
de David Tudor.

Sounddance is considered one of Merce Cunning-
ham’s most beloved pieces by audiences and critics 
alike. Cunningham created Sounddance upon his re-
turn after spending nine weeks with the Paris Opera 
Ballet in 1973, where he created Un jour ou deux [A 
Day or Two]. As opposed to ballet’s uniformity and 
unison, he choreographed a fast-paced, vigorous, 
organised chaos. The stage is split down the mid-
dle by a delicate golden curtain, designed by artist 
Mark Lancaster, which adds meaning to the overlap-
ping, frantic choreography, as if we were watching a 
miniature dance cosmos through a microscope. The 
dancers enter the stage pushed by the curtain, and 
exit as though they were being sucked by it and by 
David Tudor’s powerful score.

CCN – BALLET DE LORRAINE  For four walls + RainForest + Sounddance

© Laurent Philippe
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Estabelecida em Nancy desde 1978, a companhia 
desenvolveu o seu trabalho sob vários nomes até 
se tornar no CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIO-

NAL – BALLET DE LORRAINE, uma das primeiras 
companhias de dança de criação e repertório de 
França. Anteriormente conhecido como Ballet 
Théâtre Français de Nancy, sob a direção de 
Jean-Albert Cartier, o centro reflete a política de 
descentralização das artes coreográficas. Refor-
çou-se a missão artística da companhia e concen-
traram-se energias na produção de obras-primas 
clássicas e românticas, um reportório em que 
Pierre Lacotte era reconhecido como especialis-
ta internacional. Em 1999, a companha evoluiu 
para o seu formato atual. Coreógrafos conheci-
dos e jovens talentos chegam a Nancy vindos de 
todo o mundo, acompanhados das suas equipas 
artísticas e técnicas. Partilham e criam com os 
bailarinos do Ballet, todos de formação clássica, 
mas apaixonados pelas novas linguagens.

Based in Nancy since 1978, the company evolved un-
der a number of names before becoming the CENTRE 

CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL - BALLET DE LORRAI-

NE, one of the premier creation and repertory dance 
companies in France. Previously known as Ballet 
Français Théâtre de Nancy under the direction of 
Jean-Albert Cartier, the Center reflects the policy to 
decentralize the choreographic arts. The Company’s 
artistic mission was reinforced, and energies were 
focused on producing classic and romantic mas-
terpieces, a repertory in which Pierre Lacotte was 
acknowledged an international specialist. In 1999, 
the Company evolved into its current form. Famous 
choreographers and young talents come from the 
world to Nancy, accompanied by their artistic and 
technical teams. They transmit and create with the 
interpreters of the Ballet, all and all of traditional 
formation, but ground and impassioned by the cur-
rent languages. 
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FOR FOUR WALLS

Coreografia choreography
Petter Jacobsson
Thomas Caley

Música music
John Cage ( Four Walls, ato 1)

Pianista pianist
Vanessa Wagner

Cenografia sets
Petter Jacobsson
Thomas Caley

Figurinos costumes
Petter Jacobsson
Thomas Caley
Martine Augsbourger
Annabelle Saintier

Desenho de luz lighting
Eric Wurtz

Coprodução coproduction
Chaillot – Théâtre national de la Danse

RAINFOREST

Coreografia choreography
Merce Cunningham

Música music
David Tudor (Rainforest)

Cenário set
Andy Warhol (Silver Clouds)

Figurinos costumes
Jasper Johns

Desenho de luz lighting
Aaron Copp

Encenação executed by
Cheryl Therrien,
Ashley Chen

SOUNDDANCE

Coreografia choreography
Merce Cunningham

Música music
David Tudor (Untitled 1975/1994)

Cenários, figurinos e desenho de luz sets, 
costumes and lighting

Mark Lancaster

Encenação staged by
Thomas Caley
Meg Harper

Direção de ensaios rehearsal director
Thomas Caley
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JULHO JULY

Cirque Aïtal
Pour le meilleur et pour le pire 

Erva Daninha
READY 

Olivier Grossetête & 
Construtores do Efémero
PRAÇA! Construções 
participativas em cartão

   KISMIF 
Keep it simple make it fast

  Escola das Artes da 
Universidade Católica 
Portuguesa porto 
summer school  
on art & cinema
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Pour le meilleur 
et pour le pire

França France  Finlândia Finland

CIRCO CONTEMPORÂNEO 

 CONTEMPORARY CIRCUS

estreia nacional  national premiere

No âmbito do under the 

Trengo - Festival de Circo do Porto

RIVOLI Grande Auditório

12.00€  1.00h  > 6

JULHO JULY

1  21.00h  Qua Wed

 TRENGO 2020

© Mario del Curto
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Fugindo da ribalta e atuando na terra, o Circo 
Aïtal é um casal
Victor e Kati. Deitados no chão, berrando e gri-
tando pela vida, fundem-se com os ritmos e a 
poeira, respirando gasolina, entre os cães, pas-
sando do riso às lágrimas, encontrando a mor-
te, sempre na estrada, dentro do carro, tristes, 
contentes…
Pour le meilleur et pour le pire (Na Alegria e na 
Tristeza) conta a história de dois artistas mer-
gulhados em poesia, rock ‘n’ roll e humor. É so-
bre a vida de casal e põe a nu o estilo de vida do 
circo. O rádio do carro está ligado enquanto eles 
partilham a sua intimidade e a sua relação ex-
traordinária com o público.
Executando acrobacias surpreendentes corpo a 
corpo, jogos de Ícaro, proezas aéreas, números 
de equilibrismo e por aí fora, Victor e Kati, juntos 
em palco, apresentam a sua própria visão sobre 
o circo. Pour le meilleur et pour le pire é um espe-
táculo de circo forte e envolvente, que promete 
atacar o melhor e o pior da natureza humana.

Far from glitter, and performing on dirt, Cirque 
Aïtal is a couple
Victor and Kati. Lying on the ground, screaming 
and yelling for life, they melt with rhythms and dust, 
breathing gasoline, among dogs, shifting from laugh-
ter to tears, meeting death, always on the road, in-
side the car, sad, happy…
Pour le meilleur et pour le pire [For Better, for Worse] 
tells the story of two artists bathed in poetry, rock ‘n’ 
roll and humour. It is about living as a couple, and 
it strips circus lifestyle naked. While a car radio is 
playing, this couple shares their intimacy, their ex-
traordinary relationship, with the audience.
Doing hand-to-hand, astonishing acrobatics, Icarus 
games, aerial stunts, balancing acts and so on, Victor 
and Kati, present their own view of circus together 
on stage. Pour le meilleur et pour le pire is a strong 
and compelling circus performance, which promis-
es to strike at the best and worst of human nature.

CIRQUE AÏTAL  Pour le meilleur et pour le pire

Pour le meilleur et pour le pire

 TRENGO 2020

RIVOLI  CAMPO ALEGRE VOL. II  2020

123  



Título sinopse

Linha de cintura sinopse

VICTOR CATHALA cresceu a praticar desportos 
de alto rendimento, mas o futebol e o râguebi 
não lhe bastavam. Interessado em trabalhar a 
terra, optou por uma escola secundária agríco-
la, o que o levou ao circo e à acrobacia a cavalo. 
Entrou em Rosny e no Centro Nacional das Ar-
tes Circenses, onde conheceu Kati
a alquimia do forte e da magra torna possível a 
magia e a beleza. Autêntico e verdadeiro, traba-
lha com Kati sobre a natureza feroz da realidade.

KATI PIKKARAINEN é uma acrobata e artista 
a cavalo que “foi parar ao circo” quanto tinha 
oito anos. Estudou numa escola de circo em 
Espoo, em parceria com o Circo Grotesco de 
São Petersburgo, e adquiriu uma capacidade 
técnica de excelência assim como a fantasia do 
abandono, um humor corrosivo e uma inadequa-
ção inata que a torna intemporal. Ainda crian-
ça, participou em vários espetáculos por toda a 
Europa e começou cedo a carreira no circo. Foi 
para França aos 17 e frequentou a escola de circo 
de Rosny e, depois, o Centro Nacional das Artes 
Circenses, onde conheceu Victor, um encontro 
que os modificaria e juntaria por muito tempo. 

VICTOR CATHALA grew up practising high perfor-
mance sports, but football and rugby were not enough 
for him. Interested in farming, he opted for the ag-
ricultural high school, which led him to circus and 
horse-acrobatics. Rural Victor went to Rosny and 
the CNAC and met Kati
the alchemy of the strong and the thin one makes 
magic and beauty possible. Authentic and truthful, 
he works with Kati on the ferocity of reality.

KATI PIKKARAINEN is an acrobat and horseback 
performer that “fell into circus” at the age of eight.
She studied at a circus school in Espoo in partner-
ship with the Circus Grotesk of Saint Petersburg, 
and acquired excellent technical skills as well as 
the fantasy of letting go, corrosive humour and this 
inherent discrepancy that makes her timeless. The 
suburb school of Helsinki taught the talented and rig-
orous artist to be extremely demanding. As a child, 
she already participated in various shows across 
Europe and started her circus life early. She went 
to France at the age of 17, studied at the Rosny cir-
cus school, then at the CNAC where she met Victor
an encounter that would change and join them for 
long. 

Conceção e interpretação concept and 
performance

Kati Pikkarainen
Victor Cathala

Apoio artístico artistical support 
Michel Cerda

Música musical score
Helmut Nünning

Desenho de luz light design 
Patrick Cathala

Figurinos costumes 
Odile Hautemulle

Cenografia e construção construction and 
scenography

Alexander Bügel

Assessoria de circo circus consultant
Jani Nuutinen

Som e eletrónica sound and electronics
Andreas Neresheimer

Digressão tour producer
Bérangère Gros

JULHO JULY  3
Coapresentação Co-presentation

Com with Teatro Viriato

CIRQUE AÏTAL  Pour le meilleur et pour le pire
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No âmbito do under the 

Trengo - Festival de Circo do Porto

PRAÇA D. JOÃO I

Gratuito free  40min  > 3

CIRCO CONTEMPORÂNEO 

 CONTEMPORARY CIRCUS

estreia  premiere

JULHO JULY

1  19.00h  Qua Wed

2  19.00h  Qui Thu

Erva Daninha

 TRENGO 2020

© José Caldeira
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A Erva Daninha é companhia re-
sidente no Teatro Campo Alegre 
desde o início do programa Teatro 
em Campo Aberto (2015) e é uma 
das estruturas que trabalha atual-
mente o circo contemporâneo com 
maior amplitude e maior diversida-
de. Regressam ao palco do Teatro 
Municipal do Porto com o novo es-
petáculo, READY. Falem-me des-
ta nova criação, a ser apresentada 
no âmbito do Trengo – Festival de 
Circo do Porto, em julho de 2020.

VASCO GOMES (VG) Este espetáculo, re-
cém-chamado READY é uma propos-
ta coreográfica com três malabaristas, 
que se movimentam numa espécie de 
“bailado”, de manipulação de objetos e 
de corpos. Aqui, estes três malabaris-
tas representam um trio, um gang, um 
clã, um grupo de guerreiros. Na verda-
de, são uma espécie de um exército… 
um “exército sem razão”! Lutam contra 
nada, contra um espaço vazio, um espa-
ço cheio de surpresas, que no fundo é o 
espaço público. Ou seja, é uma proposta 
para o espaço público, para ocuparmos 
a rua com malabarismo e com esta pro-
posta coreográfica.
Os trabalhos desenvolvidos nos úl-
timos anos têm sido pensados para 
diferentes espaços, respondendo 
a diferentes conceitos e represen-
tando diferentes ambições. Quais 
os pontos que colocam e pesam na 
balança quando decidem onde e 
como realizar os espetáculos, ten-
do em conta o espaço que mais se 
adequa a cada um deles?

VG Temos dividido o trabalho entre 
espaços fechados e espaço público - e a 
diferença é substancial. A primeira gran-

Erva Daninha has been a resident 
company at Teatro Campo Alegre 
since the Teatro em Campo Aberto 
programme started (2015), and it 
is one of the companies currently 
working on contemporary circus 
with the widest and most diversi-
fied oeuvre. It will be back on stage 
at Teatro Municipal do Porto with a 
new performance, Ready. Tell me 
about this new production that will 
presented in the scope of Trengo – 
Porto Circus Festival in July, 2020.

VASCO GOMES (VG) This performance, 
which we recently named Ready, is a cho-
reographic piece involving three jugglers, 
who move in a kind of “dance”, manipu-
lating objects and bodies. Those three jug-
glers are a trio, a gang, a clan, a group of 
warriors. In fact, they’re a kind of army… 
an “army without a purpose”! They fight 
against nothing, against an empty space, 

JULIETA GUIMARÃES & VASCO GOMESZ  40 anos years old   
diretores e atores theatre directors and actors

ERVA DANINHA    Entrevista Interview

© José Caldeira
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de diferença relaciona-se com aspetos 
técnicos. Aquilo que se faz no espaço pú-
blico tem condicionantes que no espaço 
interior não existem. Aí sim, podemos 
ter as condições ideais. Na rua, estamos 
sempre sujeitos às condições atmosféri-
cas, ao vento, ao sol… Coisas que, às ve-
zes, o público nem valoriza, mas que são 
muito importantes e bastante condicio-
nantes. No aspeto do conteúdo, hones-
tamente, a rua traz-nos ainda um maior 
desafio porque tentamos nunca baixar 
a fasquia. Tentamos manter a nossa 
linguagem, tentamos arriscar, sabendo 
que na rua as pessoas não estão senta-
das numa cadeira confortável à nossa 
espera, com um anúncio a avisar que o 
espetáculo vai começar. Portanto, temos 
de saber, de alguma forma, conquistar 
e também manter o público. Temos que 
conseguir ter ali alguma universalidade 
na linguagem - não no tema ou nos con-
teúdos – mas na linguagem, para poder-
mos ter o público connosco.
Mas num espaço fechado a situa-
ção está mais ou menos contro-
lada. Ou seja, sabes que quem lá 
vai tem uma intenção, sabe como 
lidar com o ambiente envolvente e 
existe a predisposição para esse 
acontecimento. No espaço público 
a situação altera-se completamente. 
Como lidam com esta imprevisibili-
dade do público – mais abrangente 
e heterogéneo – no espaço público?

VG Sim, é um desafio! Temos de pen-
sar muito bem no conforto do público na 
rua. Isso é mesmo muito importante. 
E mesmo na programação do Trengo, 
pensamos sempre nisso temos as cadei-
rinhas, temos as mantas, tudo o que faça 
de alguma forma o público sentir-se con-

a space full of surprises, which at bottom 
is the public space. That is to say, it is a 
piece meant for the public space, to take to 
the streets.
The performances developed over 
the last few years have been desig-
ned for different spaces, meeting 
different concepts and denoting 
different ambitions. What do you 
weigh when you decide where and 
how to undertake your performan-
ces, taking into consideration the 
space most suited for each of them?

VG We’ve been working in both enclosed 
and public spaces, and there’s a huge dif-
ference. The most significant one has to do 
with technical issues. The constraints of 
performing in a public space do not exist in-
doors, where the ideal conditions are met. In 
the street, we’re always subject to weather 
conditions, the wind, the sun… Sometimes, 
the audience doesn’t even appreciate it, but 
they play a major role and have a great in-
fluence. As far as content is concerned, to 
be honest, the street is an even greater chal-
lenge, because we try never to lower the bar. 
We try to maintain our language, we try to 
take a risk, knowing that in the street peo-
ple aren’t comfortably sitting and waiting 
for us with an announcement that the per-
formance is about to begin. So we somehow 
have to be able to conquer and hold the au-
dience. There has to be something universal 
in the language—not regarding the topic or 
the contents, but the language—so that the 
audience may join us.
In an enclosed space, however, the 
situation is more or less under con-
trol. In other words, you know whoe-
ver is going there means to, knows 
how to deal with the surrounding 
environment and is willing to take 
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fortável, mas, acima de tudo, é a proposta 
de espetáculo que tem que fazer agar-
rar e acho que aqui, no READY, quere-
mos também arriscar nesse lado, nessa 
parte plástica, na estética, na surpresa e 
nalgum conteúdo, até mesmo de técnica 
de utilização de alguns efeitos para que, 
de alguma forma, transformemos aquele 
espaço – seja ele qual for - numa espécie 
de um palco. Um palco que podia estar 
ali como em qualquer outro lado.
Cada novo espetáculo da Erva Da-
ninha assume-se como diferente 
do anterior. Sentimos que, dentro 
deste universo do circo contem-
porâneo, procuram explorar dife-
rentes disciplinas, técnicas e mé-
todos. Cada trabalho não é apenas 
mais um trabalho, é um passo em 
frente para algo novo, diferente. 
É algo pensado, algo que tentam 
conceptualizar antes de avançarem 
para um novo processo de criação?

VG Sim, é o maior desafio que temos 
e assumimos. É essa continuidade e 
essa evolução nas linguagens. O primei-
ro passo na Erva Daninha é a mistura 
de pessoas e a mistura de linguagens.  

part in the event. In a public space, 
the situation is completely different. 
How do you handle the unpredicta-
bility of the audience, which is more 
encompassing and diverse, in the 
public space?

VG Yes, it is a challenge! We have to 
think carefully about the comfort of the au-
dience in the street. That is really impor-
tant. Even when we programme Trengo, we 
always think about that we have the little 
chairs, the blankets, everything that some-
how makes the audience feel more comfort-
able. But most importantly it is the perfor-
mance that has to grab people, and I believe 
we’re also willing to take that chance with 
Ready the visual aspect, the aesthetics, the 
surprise and some content, even making use 
of technical effects to somehow change the 
space—whatever it might be—into a kind 
of stage, a stage that could be there or an-
ywhere else.
Each new production by Erva Da-
ninha is different from the previous 
one. We sense that you’re trying to 
explore different disciplines, te-
chniques and methods within the 
universe of contemporary circus. 

© Rui Vitorino Santos
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No caso, eu venho deste universo mais do 
circo, mais especificamente até dos ob-
jetos e do malabarismo, e a Julieta [Gui-
marães] vem mais do teatro, com essa 
formação, e da área de palhaço. Ou seja, 
não nos rodeamos apenas de pessoas de 
circo contemporâneo ou de outro género 
de circo / tentamo-nos sempre misturar 
e acho que isso é um dos grandes avan-
ços. Além disso, tentamos sempre que 
as técnicas de circo sejam valorizadas na 
experiência para o público, mas desvalo-
rizadas na construção e no pensamento 
sobre o espetáculo. Ou seja, nós não nos 
focamos num espetáculo a partir de uma 
técnica, focamo-nos no conteúdo, numa 
dramaturgia, numa narrativa, e espera-
mos que sejam diferentes umas das ou-
tras. Temos trabalhado nessa evolução 
e nessa captação para o próprio público. 
Mas tentamos que a parte técnica não 
seja o foco, que isso seja como a palavra 
no texto ou como o movimento na dança. 

Entrevista realizada a 10 de outubro de 2019 no 
Teatro Campo Alegre por José Reis, Coordenador 
do Gabinete de Comunicação do TMP.

Each performance is more than just 
another performance / it is a step 
forward for something new, diffe-
rent. Is it something you think about, 
something you try to conceptualise 
before getting a new creative pro-
cess started?

VG Yes, that is our biggest challenge, 
and we accept that—the continuity and de-
velopment of languages. The first step we 
take at Erva Daninha is to mix people and 
to mix languages. I’m more of a circus per-
son, objects and juggling in particular, and 
Julieta [Guimarães] is more of a theatre and 
clown person, having been trained in it. In 
other words, we don’t surround ourselves 
only with people practicing contemporary 
circus or some other type of circus / we al-
ways try to mix, and I believe that is a great 
step forward. In addition, we always aim 
at having the circus techniques valued by 
the audience, but devalued while creating 
and thinking about the performance. That 
is to say, we do not focus on a performance 
based on a technique / we focus on content, 
dramaturgy, narrative, and we expect it to 
be different every time. We’ve been improv-
ing that and working on attracting the au-
dience. But we try to keep the technical as-
pect from being the focus, so that it is like 
the word in a text or movement in a dance.

Interview conducted on October 10, 2019, at Teatro 
Campo Alegre, by José Reis, coordinator of TMP’s 
Communication office.
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A COMPANHIA ERVA DANINHA tem como missão 
a criação de circo contemporâneo, explorando 
o diálogo entre diferentes expressões das artes 
performativas. Surge em 2006 e rapidamente 
centra o trabalho na investigação de novas for-
mas de fazer e apresentar circo, procurando ele-
var o virtuosismo a uma forma de comunicação 
de ideias e emoções.
Para além das suas criações a Companhia dedi-
ca-se também à programação com Trengo Fes-
tival de Circo do Porto e Mostra Estufa. A Erva 
Daninha é uma estrutura residente do Teatro 
Campo Alegre no âmbito do programa Teatro 
em Campo Aberto.

The goal of ERVA DANINHA is to create contempo-
rary circus, exploring the dialogue between differ-
ent performing arts. Established in 2006, it rapid-
ly focussed on researching new ways of doing and 
presenting circus, seeking to upgrade virtuosity so 
as to convey ideas and emotions.
Aside from its productions, the company is also in-
volved in programming, organising Trengo – Porto 
Circus Festival and Mostra Estufa. Erva Daninha 
is one of the resident companies at Teatro Campo 
Alegre in the scope of the Teatro em Campo Aber-
to programme.

Direção artística artistic director
Vasco Gomes

Interpretação performance
Filipe Caldeira
Gustavo Hjerl
Teresa Santos

Assistência direção e direção plástica 
assistant and visual director 

Julieta Guimarães

Música original music
João Quintela

Produção produced by
Erva Daninha

Apoio residência residency support
Teatro Municipal do Porto
Espaço do Tempo

Apoio support
República Portuguesa – Ministro Cultura 

/Direção-Geral das Artes

Coprodução co-produced by 
Teatro Municipal do Porto

  

 TRENGO 2020
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PRAÇA! Construções 
monumentais 
participativas em cartão
Olivier 
Grossetête  
& Construtores  
do Efémero

França France

INSTALAÇÃO  INSTALATION

estreia nacional  national premiere

PRAÇA D. JOÃO I

Gratuito free  > 6

JULHO JULY

3  Sex Fri  Construção construction

4  Sáb Sat  Instalação instalation

5  Dom Sun  Desconstrução deconstruction

© DR
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Chega aqui ao fim uma longa e dinâmica tempo-
rada, que culmina com uma grande e literal ocu-
pação da Praça D. João I, não tivesse sido Modos 
de Ocupar um dos motes para estes dez meses 
de programação.
Construções Monumentais é um projeto arquite-
tónico e participativo, feito de caixas e fitas ade-
sivas e a várias mãos. Construiremos no espaço 
público e juntos uma cidade utópica e efémera, 
feita a partir do reflexo dos nossos desejos. 
Desde 2003 que Olivier Grossetête apresenta 
um pouco por todo o mundo a série Construções 
Monumentais Participativas em Cartão. Mais de 
200 construções foram erguidas em cinco conti-
nentes, inscrevendo milhares de habitantes nesta 
aventura. O artista francês estará no Porto para 
um conjunto de oficinas dedicadas à conceção e 
colocação destes peculiares edifícios, chamando 
construtores de todas as idades e de diferentes 
horizontes a participar num louco e gigantesco 
projeto. Sem guindastes nem máquinas, a cida-
de efémera será elevada e demolida em 7 dias e 
pode atingir 25 metros de altura, envolver 1500 
caixas e pesar mais de 1,5 toneladas. 
Com Modos de Ocupar a Praça, o Teatro Muni-
cipal do Porto salta fora do seu próprio espaço e 
atua no espaço público, saindo simultaneamente 
de uma zona de conforto, o que lhe permitirá de-
safiar-se e deixar-se afetar por esta experiência 
artística e humana.
Será também à volta deste ícone da cidade e nes-
te que é o terreiro do Rivoli que encerraremos o 
ciclo de conferências Modos de Ocupar e convida-
remos o festival Trengo a interagir com a nossa 
construção monumental.

A long and dynamic season comes to an end, cul-
minating in a great and literal occupation of the D. 
João I Square, following one of the mottos for this 
10-month programme
“ways of occupying”.
Construções Monumentais (Monumental Con-
structions) is an architectural, participatory pro-
ject made of boxes and tape and by many hands. 
We shall build a utopian, ephemeral city on a public 
space together, mirroring our wishes.
Olivier Grossetête has been presenting the series 
Constructions Monumentales Participatives en 
Cartons [Participative Monumental Constructions 
Made from Cardboard] all over the world since 2003. 
Over 200 buildings have risen up in five continents, 
involving thousands of residents in this adventure. 
The French artist will come to Porto for a series of 
workshops focussing on the design and placement of 
these peculiar buildings, calling upon builders of all 
ages and with different backgrounds to take part in 
an insane, gigantic project. Without cranes or ma-
chinery, the ephemeral city will rise and be demol-
ished in 7 days, and it can reach up to 25 metres in 
height, implicate 1500 boxes and weight over 1.5 tons.
Modos de Ocupar a Praça [Ways of Occupying the 
Square] forces Teatro Municipal do Porto to abandon 
its own space and to take action in the public space, 
which also means leaving its comfort zone, and thus 
allowing itself to be challenged and affected by this 
artistic, human experience.
The Ways of Occupying series of talks will also come 
to an end around this city icon, which is Rivoli’s yard, 
and we’ll invite Trengo Festival to interact with our 
monumental building.

OLIVIER GROSSETÊTE & CONSTRUTORES DO EFÉMERO  PRAÇA!

PRAÇA!QUERES PARTICIPAR?

Este é um projeto que convida à participação de todos. 
Uma construção monumental, à semelhança de uma ci-
dade, só é possível concretizar-se com a ajuda de todos. 
Assim, quem quiser fazer parte deste projeto e meter 
"mãos à obra" deverá enviar e-mail para:
paralelo.tmp@agoraporto.pt

This is a project that invites the participation of all. A monu-
mental construction, like a city, can only be achieved with the 
help of all. So, if you want to be part of this project and get to 
work, you should send e-mail to paralelo.tmp@agoraporto.pt

 EM PARALELO
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OLIVIER GROSSETÊTE nasceu em Paris, em 1973. 
Vive em Marselha e trabalha por todo o mundo. 
Oriundo da Escola Superior e Arte e Design de 
Valence, o seu trabalho artístico procura manter 
a poesia e os sonhos vivos na nossa vida quotidi-
ana. Empregando o jogo com falsa ingenuidade, 
encara um determinado contexto por forma a 
questionar as leis físicas e sociais que nos regem. 
Tem vindo a criar colagens a partir de documen-
tos administrativos como notas bancárias, atas 
ou cartas de indeferimento desde 2002, invocan-
do a realidade para inventar ficções novas. Outra 
faceta do seu trabalho, que se aproxima mais da 
escultura, são os “objetos políticos” colocados em 
situação, cada um tendo a sua maneira própria 
de ir e vir entre sonhos, imagens poéticas e as 
leis que regem o nosso mundo. 

OLIVIER GROSSETÊTE was born in Paris in 1973. He 
lives in Marseille and works all around the world. 
Coming from the Higher School of Art and Design 
in Valence, his artistic work tries to keep poetry 
and dreams alive in our everyday lives. Using game 
with false naivety, he faces a given context in order 
to question the physical and social laws governing 
us. He has been creating collages based on admin-
istrative documents such as bank notes, minutes 
or refusal letters since 2002, summoning reality to 
come up with new fictions. Another facet of his work 
draws nearer to sculpture, featuring in situ “poetic 
objects”. Each of those has its own way of going to 
and fro between dreams, poetic images and the laws 
governing our world. 

OLIVIER GROSSETÊTE & CONSTRUTORES DO EFÉMERO  PRAÇA!

Artist artist
Olivier Grossetête

Com with
100 participantes participants
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ESTÁ UMA 
PONTE NA 
PRAÇA!

 JULHO JULY

4  19.00h  Sex Fri

A partir de "PRAÇA!" de Olivier Grossetête

CONFERÊNCIA  CONFERENCE

 MODOS DE OCUPAR

PRAÇA D. JOÃO I
Entrada livre free entrance RIVOLI  CAMPO ALEGRE VOL. II  2020
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A KISMIF (KEEP IT SIMPLE, MAKE IT FAST!) 
Conference proporciona um fórum único, no qual 
os participantes debatem e partilham informa-
ção relativamente às culturas underground e prá-
ticas DIY (Do-it-Yourself). Focaliza-se em práti-
cas culturais que são utilizadas para enfrentar 
formas de produção/criação/mediação cultu-
rais mais massivas e uniformizadas, destacan-
do as “artes de fazer” do quotidiano. A KISMIF 
Conference teve a sua primeira edição em 2014 
e ocorre com periodicidade bienal. No progra-
ma da edição de 2020, sob o mote DIY Cultures 
and Global Challenges, estão integrados concer-
tos, exibição de documentários, exposições, e a 
realização de conferências, cujo objetivo é o de 
debater não apenas a música, mas outros cam-
pos artísticos, mas também outros campos ar-
tísticos. Oradores principais confirmados: Anna 
Szemere, Hyunjoon Shin, John Street, Mark Per-
ry (Sniffin' Glue), Matt Worley, Mykaell Riley, 
Thurston Moore (Sonic Youth) e Tony Drayton 
(Ripped and Torn).
The KISMIF (Keep it Simple, Make it Fast!) Con-
ference provides participants with a unique forum 
to discuss and share information with regard to un-
derground cultures and DIY (Do-it-Yourself) prac-
tises. It focusses on cultural practises used to coun-
ter more large-scale, standardised forms of cultural 
production, creation and mediation, highlighting the 
“making crafts” of everyday life. The first edition of 
the KISMIF Conference was in 2014, and it takes 
place every two years. It favours a cross-disciplinary 
approach, and so the programme for the 2020 edi-
tion, under the heading of “DIY Cultures and Global 
Challenges”, includes concerts, documentaries and 
exhibitions, as well as conferences, whose goal is to 
discuss not only music, but also other artistic fields, 
such as cinema and video, graffiti and urban art, 
theatre and performing arts, literature and poetry, 
radio, programming and editing, graphic design, il-
lustration, architecture, cartoons and comic books. 
Confirmed keynote speakers: Anna Szemere, Hyun-
joon Shin, John Street, Mark Perry (Sniffin’ Glue), 
Matt Worley, Mykaell Riley, Thurston Moore (Sonic 
Youth) and Tony Drayton (Ripped and Torn).

KISMIF 2020

RIVOLI

 PROGRAMAÇÃO EM PARCERIAJULHO JULY

7  Ter Tue

8  Qua Wed

10  Sex Fri

JULHO JULY

7    9.30h - 18.30h    Ter Tue

KISMIF SUMMER SCHOOL 2020  
"Not Just Holidays in the Sun"
Apresentação de livro book presentation 

RIVOLI Pequeno Auditório

8    21.30h    Qua Wed

Exibição de documentário  
documentary exhibition
RIVOLI Pequeno Auditório

8    23.00h    Qua Wed

Concerto concert Thurston Moore
RIVOLI Subalco

10    21.30h    Qui Thu

Exibição de documentário  
documentary exhibition
RIVOLI Pequeno Auditório

10    23.00h    Qui Thu

Concerto concert John Willsteed  
(ex Go-Betweens)
RIVOLI Subalco

CONFERÊNCIAS    CONFERENCES

mais informação for further information 

www.kismifconference.com/ptRIVOLI  CAMPO ALEGRE VOL. II  2020
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PROGRAMAÇÃO 
REGULAR EM 
PARCERIA
 
Regular Partnership programme 

Medeia Filmes

Universidade 
Lusófona do Porto

Curso de Música 
Silva Monteiro

Companhia Instável

Instituto Politécnico  
do Porto / ESMAE

Escola de Artes  
da Universidade Católica 
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MEDEIA FILMES
 PROGRAMAÇÃO REGULAR EM PARCERIA

CAMPO ALEGRE Cine-estúdio

RIVOLI Pequeno Auditório

CINEMA  

mais informação for further information  

www.medeiafilmes.com

Com mais de 20 anos de exibições regulares em 
Portugal, a Medeia Filmes continua a exibir nas 
suas salas uma seleção rigorosa da melhor cine-
matografia mundial, através de uma programa-
ção que privilegia o cinema europeu e indepen-
dente. Tendo desde o início dado especial enfoque 
à exibição do cinema produzido em Portugal, tem 
revelado ao público os novos e mais conceituados 
realizadores de todo o mundo, bem como dado 
continuidade à projeção das suas obras, num pro-
cesso de constante reconhecimento do valor da 
Sétima Arte. Para além das estreias de cinema 
comercial, as salas de cinema da Medeia Filmes 
são também um palco regular para a exibição de 
ciclos especiais dedicados à obra de cineastas 
marcantes ou a nomes clássicos, fomentando 
uma cultura cinéfila. O Teatro Campo Alegre 
acolhe sessões diárias dos melhores filmes em 
circulação no circuito mundial e o Teatro Rivoli 
acolhe sessões especiais no ciclo “Ver Primeiro”, 
com regularidade mensal.

With over 20 years of regular screenings in Portu-
gal, Medeia Filmes continues to show a strict se-
lection of the best films in the world in its theatres, 
favouring European and independent cinema. Pay-
ing special attention to Portuguese films from the 
start, it has introduced both young and respected 
film directors from all over the world, and insisted 
on screening their work, thus constantly recognising 
the value of the Seventh Art. Aside from commer-
cial releases, its theatres also regularly host special 
programmes dedicated to remarkable filmmakers or 
classic films, fostering a film-loving culture. Teatro 
Campo Alegre hosts daily sessions of the best films 
in the world circuit, and Teatro Rivoli is the stage 
for monthly special screenings in the scope of “Ver 
Primeiro” [See it First].

Sessões diárias & Ver Primeiro
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2020 
Olhares da Terra
Ciclo de conferências conferences

Com a saída de Gagarin para o espaço, em 1961, e 
com as fotografias da missão Apolo, a Terra sur-
ge-nos pela primeira vez inteira ao nosso olhar, 
cai nas nossas mãos por obra da fotografia e da 
técnica que a reproduziu e permitiu sair dela – 
vê-la de fora. Os efeitos deste surgir como pla-
neta e não como suporte são decisivos. Se no in-
consciente da História a retalhámos em países e 
mapas, numa geopolítica violenta, se dividimos 
os humanos por nações e raças, somos agora 
obrigados a repensar tudo o que foi feito. Sobre 
tudo o que herdámos, pesa agora esse objeto 
que se desloca dos nossos pés para pesar sobre 
todos nós, exigindo novas possibilidades de ser 
habitada. Neste 3º Ciclo Internacional Teatro 
Municipal do Porto / Universidade Lusófona do 
Porto, deixaremos confrontar livremente esses 
novos olhares que passam por temáticas como 
a geofilosofia, o antropoceno, a crise climática, 
as teorias de Gaia, a globalização, a arte global 
ou o ativismo em rede.

When Gagarin went into space in 1961, and then 
with the photographs from the Apollo mission, we 
were able to see Earth as a whole for the first time 
thanks to photography and the technique that repro 
- duced it and enabled us to leave it—to see it from 
outside. The impact of looking at it as a planet and 
not as a support is critical. Throughout history we’ve 
chopped it into countries and maps unconsciously, 
according to violent geopolitics, and we’ve divided 
humans by nations and races. Now we are forced to 
rethink all that’s been done. That object now moves 
from under our feet weighing on everything we’ve 
inherited and on all of us, demanding new possibil-
ities of being inhabited.

MARÇO MARCH

17    18.30h    Ter Tue

O que é hoje o “olhar”? Para uma teoria do 
cinema como prática de investigação
Manuel José Damásio Professor da teacher at 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias

ABRIL APRIL

7    18.30h    Ter Tue

Da razão cartográfica à razão ecológica
um percurso cinematográfico
Teresa Castro Professora da teacher at  
Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3

MAIO MAY

19    18.30h    Ter Tue

A Terra
a história natural da arte
João Ribas Curador, ensaísta curator, essayist

JUNHO JUNE

2    18.30h    Ter Tue

Crise climática e o padrão tecnoeconómico
as incertezas que acrescentamos  
às incertezas
Helena Mateus Jerónimo Professora do teacher  
at Instituto Superior de Economia e Gestão  
da Universidade de Lisboa

RIVOLI Pequeno Auditório 

Gratuito free

PENSAMENTO  THOUGHT

mais informação further information www.ulp.pt

UNIVERSIDADE 
LUSÓFONA  
DO PORTO

 PROGRAMAÇÃO REGULAR EM PARCERIA
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Multiplex 2020: Júlio Bressane

MARÇO MARCH

12    10.00h    Qui Thu

Masterclass
Universidade Lusófona do Porto

12    21.00h    Qui Thu

Tabu (1982, 79’) (com Caetano Veloso)
Teatro Rivoli 

13    18.00h    Sex Fri

O Mandarim (1995, 90’) (com Chico Buarque, Gal 
Costa, Caetano)
Teatro Rivoli 

13    21.00h    Sex Fri

Matou a Família e Foi ao Cinema (1969, 78’)
Teatro Rivoli

14    18.00h    Sáb Sat

Garoto (2015, 75’)
Teatro Rivoli 

14    21.00h    Sex Fri

Beduíno (2016, 75’) 
Teatro Rivoli

Rivoli Pequeno Auditório

Gratuito free

CINEMA    CINEMA

mais informação further information www.ulp.pt

 PROGRAMAÇÃO REGULAR EM PARCERIA

Numa iniciativa da Universidade Lusófona do 
Porto, Júlio Bressane é o convidado da décima 
primeira edição de MULTIPLEX, em 2020.
Júlio Bressane é, com certeza, o mais respeita-
do cineasta vivo do Brasil e encontra-se associa-
do ao cinema marginal brasileiro que – de certo 
modo – reagiu, num espírito radical de provoca-
ção, às linguagens do Cinema Novo. Tabu (1982), 
o filme de abertura de MULTIPLEX 2020, é pro-
tagonizado por Caetano Veloso, mas noutros fil-
mes reencontramos também Chico Buarque, Gal 
Costa e muitos dos artistas que compõem o que 
de melhor o Brasil ofereceu ao mundo no último 
meio século. 
Todo o programa tem entrada livre, sujeito à lo-
tação das salas.

In an initiative by the Lusófona University of Porto, 
Júlio Bressane has been invited for the 11th edition 
of Multiplex.
He is surely the most respected living filmmaker in 
Brazil, associated with its fringe cinema, which in a 
way reacted with a provocative radical spirit to the 
languages of Cinema Novo. Tabu (1982) is the open-
ing film of Multiplex 2020, staring Caetano Veloso. 
In other films, we’ll be able to find Chico Buarque, 
Gal Costa and many of the best artists Brazil has 
offered the world over the last half century. 
Free admittance throughout the programme, within 
the availability of seats.

UNIVERSIDADE 
LUSÓFONA  
DO PORTO

RIVOLI  CAMPO ALEGRE VOL. II  2020
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CURSO DE  
MÚSICA SILVA 
MONTEIRO

RIVOLI Pequeno Auditório

5.00 €

MÚSICA  MUSIC

mais informação for further information  

www.cmsilvamonteiro.com

Numa parceria com o Curso de Música Silva 
Monteiro, o “Novos Talentos” apresenta o seu 
repertório clássico aos espectadores do Teatro 
Municipal do Porto. São recitais mensais com os 
valores que, em breve, despontarão no panora-
ma artístico português.

Every month, in partnership with the Silva Monteiro 
Music Course, “New Talents” present their classic 
repertoire to the audience of Teatro Municipal do 
Porto. These are monthly recitals with upcoming 
Portuguese artists.

MARÇO MARCH

21    17.00h    Sáb Sat

Inês Brandão Leite (Piano piano)

ABRIL APRIL

4    17.00h    Sáb Sat

Francisco Berény Domingues (Guitarra guitar)  
& Tiago Azevedo e Silva (Violoncelo cello)

MAIO MAY

30    17.00h    Sáb Sat

José Miguel Borges (Piano piano)

JUNHO JUNE

20    17.00h    Sáb Sat

Novitatis Trio (Clarinete clarinet, viola d’arco viola, 
piano piano)

Ciclo Novos Talentos

 PROGRAMAÇÃO REGULAR EM PARCERIA
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COMPANHIA 
INSTÁVEL

DANÇA    DANCE

mais informação for further information  

www.companhiainstavel.pt

Um projeto da Companhia Instável coproduzido 
pelo Teatro Municipal do Porto, que tem como 
objetivo incentivar o trabalho de criadores da ci-
dade do Porto e norte do país. Este projeto pos-
sibilita o cruzamento de experiências artísticas 
e oferece à cidade o contacto com linguagens 
coreográficas emergentes. Criado em 2012, com 
a realização de residências artísticas no Lugar 
Instável, o Ciclo Palcos Instáveis tem apresen-
tações mensais.

Um projeto da Companhia Instável coproduzido pelo 
Teatro Municipal do Porto, que tem como objetivo 
incentivar o trabalho de criadores da cidade do Por-
to e norte do país. Este projeto possibilita o cruza-
mento de experiências artísticas e oferece à cidade 
o contacto com linguagens coreográficas emergen-
tes. Criado em 2012, com a realização de residências 
artísticas no Lugar Instável, o Ciclo Palcos Instáveis 
tem apresentações mensais.

MARÇO MARCH

13    21.00h    Sex Fri

Rouble King
Duarte Valadares

MAIO MAY

22    21.00h    Sex Fri

It’s a long yesterday
Carminda Soares & Maria M. Soares

JUNHO JUNE

6    21.00h    Sáb Sat

Cuecas em 8
Ana Mulla & Francesca Perrucci

Palcos Instáveis

CAMPO ALEGRE

7.00 €

 PROGRAMAÇÃO REGULAR EM PARCERIA
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Enquanto duas famílias viajam através do tempo - 
uma fala e outra canta no decorrer de uma viagem 
épica – nós viajamos em paralelo com elas, com as 
angústias decorrentes das suas profissões, atores e 
cantores, as suas interrogações, os seus martírios. 
Trezentos anos, quase, separam o primeiro do últi-
mo episódio desta viagem, último de quatro, num 
enredo de série reservada para os sentidos mais 
distintos. A história começa em 1755, quando Lisboa 
e o seu teatro de ópera novinho em folha, a Ópera 
do Tejo, é abalada pelo terrível terramoto e conse-
quente tsunami que o destruiu e, com ele, milhares 
de vidas, direta ou indiretamente abalada por ele. 
Depois desse primeiro episódio, a história volta a 
colocar-nos frente a frente, não com estas perso-
nagens que conhecemos neste primeiro episódio, 
mas com os seus descendentes, uma vez mais em 
estado de sobrevivência, fado e sina das gentes da 
arte, mais ainda as das artes performativas. E as-
sim sucessivamente. Até um futuro apocalíptico.

As two families travel through time - one speaks and 
one sings in the course of an epic journey - we travel 
in parallel with them, with the anguish of their pro-
fessions, actors and singers, their interrogations, 
their martyrdoms. Three hundred years, almost, 
separate the first of the last episode of this trip, last 
of four, in a series plot reserved for the most distinct 
senses. The story begins in 1755, when Lisbon and 
its brand-new opera house, the Ópera do Tejo, are 
shaken by the terrible earthquake and consequent 
tsunami that destroyed it and with it thousands of 
lives. , directly or indirectly shaken by it. After this 
first episode, the story comes back to face us, not 
with these characters we know in this first episode, 
but with their descendants, once again in a state of 
survival, fado and fate of art people, even more so. 
those of the performing arts. And so on. Until an 
apocalyptic future

INSTITUTO 
POLITÉCNICO 
DO PORTO  
/ ESMAE

CAMPO ALEGRE Auditório

 PROGRAMAÇÃO REGULAR EM PARCERIA

Ópera Real

TEATRO    THEATRE

MÚSICA    MUSIC

mais informação for further information  

 www.esmae.ipp.pt

JULHO JULY

2  21.00h  Qui Thu

3  21.00h  Sex Fri

4  19.00h  Sáb Sat

Música music 
Carlos Azevedo
Dimitrios Andrikopoulos
Eugénio Amorim
Telmo Marques

Libreto libretto 
Jorge Louraço 

Encenação direction 
António Durães 

Direção musical musical direction 
Luís Carvalho

Com with 
Ensemble contemporâneo contemporary ensemble 
ESMAE

Participantes participants 
Alunos finalistas de Música e Teatro da finalist 
students of Music and Theater of ESMAE
Colaboração Departamento de Música 
 e Departamento de Teatro Collaboration  
of the Music Department and Theater Department

RIVOLI  CAMPO ALEGRE VOL. II  2020
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Nos últimos anos, o pensamento pós-colonial co-
locou um problema premente: o que fazer com os 
despojos do colonialismo que abundavam nos mu-
seus ocidentais? Um movimento de devolução co-
meçou a ter lugar, assim como várias instituições 
políticas iniciaram processos de reconhecimento 
das práticas violentas que o colonialismo implicou. 
 A Porto Summer School on Art & Cinema de 2020 
é composta por um conjunto de artistas e cineas-
tas que têm integrado, nas suas práticas artísticas, 
um trabalho sobre esta re-escrita da história, seja 
através da desocultação da memória ditatorial, 
quer, sobretudo, da história colonial. Os artistas 
convidados são: Lucrecia Martel, Filipa César + Co-
letivo Cadjigue, Karrabing Film Collective, Susana 
de Sousa Dias, Ben Russel, Ariella Aïsha Azoulay 
+ Hagar Ophir e Lilia Moritz Schwarcz.
 A cineasta argentina Lucrecia Martel voltará ao 
Porto, para uma apresentação no Teatro Rivoli de 
um dos seus filmes. Martel é talvez a represen-
tante maior do cinema argentino contemporâneo, 
mostrando, nos seus filmes, o desespero das clas-
ses privilegiadas e do seu vazio existencial. No seu 
último trabalho, Zama, discutiu a história colonial 
argentina. Susana de Sousa Dias e Lilia Moritz 
Schwarcz dialogarão sobre o Brasil. Sousa Dias 
apresentou, em 2019, o seu mais recente trabalho, 
Fordlândia Malaise, que investiga as relações co-
loniais do projeto utópico da cidade de Fordlândia, 
no estado do Pará, Brasil. Lilia Moritz Schwarcz, 
historiadora e antropóloga, é uma das mais des-
tacadas intelectuais brasileiras, tendo publicado, 
mais recentemente, o livro Brasil: uma Biografia.

In recent years, postcolonial thinking has posed a 
pressing problem: What to do with the spoils of co-
lonialism that abounded in Western museums? A 
devolution movement began to take place, just as 
various political institutions began processes of rec-
ognition of the violent practices that colonialism en-
tailed. The Porto Summer School on Art & Cinema 
2020 is composed of a group of artists and filmmak-
ers who have integrated, in their artistic practices, a 
work on this rewriting of history, either through the 
uncultivation of dictatorial memory or, above all, of 
colonial history. Guest artists are Lucrecia Martel, 
Filipa Cesar + Cadjigue Collective, Karrabing Film 
Collective, Susana de Sousa Dias, Ben Russel, Ari-
ella Aïsha Azoulay + Hagar Ophir and Lilia Moritz 
Schwarcz. At the Teatro Municipal do Porto - Rivoli, 
two sessions of the public program will take place, 
always at 9:30 pm, in the Small Auditorium, one 
with Lucrecia Martel and the other with Susana de 
Sousa Dias and Lilia Moritz Schwarcz. Argentine 
filmmaker Lucrecia Martel will return to Porto for a 
presentation of one of her films. Martel is perhaps the 
greatest representative of contemporary Argentine 
cinema, showing in his films the despair of the privi-
leged classes and their existential void. In his latest 
work, Zama discussed Argentine colonial history. 
Susana de Sousa Dias and Lilia Moritz Schwarcz 
will talk about Brazil. Sousa Dias presented, in 
2019, his most recent work, Fordlândia Malaise, 
which investigates the colonial relations of the uto-
pian project of the city of Fordlândia, in the state of 
Pará, Brazil. Lilia Moritz Schwarcz, historian and 
anthropologist, is one of the most outstanding Bra-
zilian intellectuals, having most recently published 
the book Brazil: A Biography.

ESCOLA  
DE ARTES DA 
UNIVERSIDADE 
CATÓLICA 
summer school on art & cinema

RIVOLI Pequeno Auditório 

Entrada gratuita free entrance CINEMA 

JULHO JULY

9  21.30h  Qui Thu

11  21.30h  Sáb Sat

 PROGRAMAÇÃO REGULAR EM PARCERIA
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PROGRAMAS 
E OUTROS 
PROJETOS
programmes and other projects

Paralelo
Programa de Aproximação  
às Artes Performativas  
Approach Programme 
to Performing Arts

JAA! 
Jovens Artistas Associados 
Young Associated artists

Campo Aberto
Residências de longa duração 
long-term residences
Residências de curta duração 
short-term residences
Residências cruzadas 
crossed residences

Coproduções do TMP 
em circulação 
TMP co-productions 
on tour 

144  
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PARALELO 
Programa de Aproximação às Artes Performativas 
Approach Programme to Performing Arts

Este Programa do Teatro Municipal do Porto 
desenvolve e apresenta uma multiplicidade de 
propostas, conectadas com a programação ar-
tística, para todos os públicos.
Propõe assim um conjunto de ações, que aconte-
cem no Rivoli e Campo Alegre, desde espetáculos 
a workshops, encontros a projetos continuados, 
conversas a visitas guiadas. Sendo a mediação 
um dos eixos principais da sua missão, é funda-
mental o enfoque na multiplicidade de públicos 
existentes, assim como na promoção de uma par-
ticipação ativa, crítica, que potencie uma reflexão 
sobre as Artes Performativas e uma relação com 
os seus criadores, próxima e construtiva. Assim, 
ainda que apresente mensalmente espetáculos e 
atividades pensadas especificamente para o pú-
blico escolar e para as famílias, o Paralelo propõe 
igualmente a outros públicos a possibilidade de 
promover a Aproximação às Artes Performati-
vas, de uma forma regular e concertada, com 
diferentes propostas e abordagens, que damos 
a conhecer nas páginas que se seguem.

This programme, implemented by Teatro Municipal 
do Porto, develops and presents a variety of propos-
als linked to the programme and for all audiences.
It thus puts forward a series of actions taking place 
at Rivoli and Campo Alegre, ranging from perfor-
mances to workshops, from encounters to long term 
projects, from talks to guided tours. Given that one of 
its main purposes is mediation, it is crucial to focus 
on the variety of existing audiences, as well as on 
the fostering of an active, critical participation that 
enhances reflection upon the performing arts, and 
a close and constructive relation to their creators.
While it offers performances and activities specifi-
cally meant for schools and families on a monthly ba-
sis, Paralelo also provides other audiences with the 
chance to regularly and jointly approach performing 
arts with different proposals and approaches, which 
we discuss in the following pages.

PARALELO

mais informação for further information  

paralelo.tmp@agoraporto.pt
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Espetáculos 
Performances

São apresentados no âmbito do Programa Pa-
ralelo, espetáculos que têm como público-alvo 
crianças, jovens e famílias. Estes espetáculos têm 
também sessões para grupos escolares. Nesta 
agenda as propostas são as seguintes:

They are presented under the Programa Paralelo, 
performances that target children, young people and 
families. These performances also have sessions for 
school groups. On this programme the proposals are:

Workshops &
Masterclasses

São atividades de carácter prático, colocando em 
contacto os criadores nacionais e internacionais 
que apresentam o seu trabalho no Teatro Munici-
pal do Porto, com os vários públicos (estudantes, 
profissionais, curiosos, com ou sem experiência) 
de diversas faixas etárias. Promovem um conhe-
cimento mais aprofundado do trabalho que aqui 
é apresentado, dos seus intervenientes e do pro-
cesso criativo na sua totalidade. Os workshops 
e as masterclasses têm o valor de 2.50€ ou são 
gratuitos mediante a apresentação de bilhete 
para os espetáculos associados.

These are practical activities that bring together na-
tional and international creators who present their 
work at Teatro Municipal do Porto and the several 
audiences (students, professionals, curious people 
with or without experience) of different age groups. 
They foster a better understanding of the work we 
present here, of the parties involved and of the cre-
ative process as a whole. Each workshop or master 
class is €2.50 or free upon presentation of ticket for 
the corresponding performance.

Aquecimento Paralelo
É um workshop que acontece regularmente, 
desafiando uma vez por mês os espectadores a 
experimentar a ideia ou movimento de determi-
nado espetáculo, mesmo antes de o verem. Este 
workshop dá não só a possibilidade de ter uma 
breve abordagem a diferentes linguagens, como 
também proporciona a todos os que nele partici-
pam (com ou sem experiência) uma relação com 
os espetáculos bastante diferente da habitual. O 
aquecimento paralelo tem o valor de 2.50€, ou 
é gratuito mediante a apresentação de bilhete 
para o espetáculo associado.

Once a month, this workshop challenges the specta-
tors to try a given performance’s idea or movement 
out right before watching it. It not only enables a brief 
approach to different languages, it also allows all 
those who participate in it (with or without experi-
ence) to relate to the performances in a way that is 
rather different than the usual. Each Paralelo Warm 
Up is €2.50, or free upon presentation of ticket for 
the corresponding performance.

  MARÇO MARCH

L'écho des creux Pág. 12

  ABRIL APRIL

P.E.D.R.A. Pág. 32

  MAIO MAY

Lágrimas de Crocodilo Pág. 92

  JUNHO JUNE

Boas memórias Pág. 113
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Projetos continuados 
Ongoing projects

Todos os anos temos desenvolvido um projeto 
continuado, sempre com grupos de participan-
tes específicos. Estes projetos, que podem ser 
em diferentes áreas artísticas, permitem não 
só uma prática continuada ao longo de vários 
meses, como ainda promovem a partilha entre 
o grupo, a sensibilização e a confirmação que as 
Artes Performativas podem e devem ser para to-
dos. Em junho de 2020 apresentaremos o projeto 
“Boas Memórias”, onde Patricia Portela e Leonar-
do Simões irão descobrir e partilhar um Porto 
inédito, que pertencerá às “Boas Memórias” de 
quem o vier partilhar connosco.

Every year we have undertaken a long term project, 
always with specific groups of participants. The pro-
jects can focus on different artistic fields, and they 
allow for a continuing practice over several months. 
They also encourage sharing among the group, and 
raising awareness and acknowledgement that per-
forming arts can and must be for all. This season’s 
long term project.

Encontros 
Meetings

Tendo as artes performativas como tema princi-
pal, e ancorados nos espetáculos da temporada, 
todos são convidados ao diálogo, que se preten-
de acima de tudo participativo e enriquecedor. 
Estes encontros promovem um debate alargado 
sobre uma temática específica, têm durações va-
riáveis e podem ter lugar no espaço do Teatro, 
em Escolas, ou em espaços não convencionais.

Based on the season’s performances, the main top-
ic is performing arts, and everyone is invited to the 
conversation, which is first and foremost meant to 
be participatory and enriching. These encounters 
promote a wide-ranging debate on a specific topic, 
vary in length, and may take place at the Theatre, 
schools or unconventional places. 

Conversas  
pós-espetáculo  
post-performance talk

De curta duração (cerca de 30minutos), a conver-
sa pós-espetáculo tem como intuito a partilha di-
reta com os artistas e uma aproximação às ideias 
e processos base do trabalho que acaba de ser 
apresentado e sobre o qual queremos saber mais.

The post-performance talk doesn't last long (around 
half an hour), and its goal is to engage directly with 
the artists and to get closer to the basic ideas and 
processes behind the piece that has just been present-
ed and about which we'd like to know more. 
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  11.00h — 12.30h

MARÇO MARCH    21
Elisabete Veiga (Assistente administrativa)
Francisco Choupina (Manutenção maintenance)
RIVOLI

MAIO MAY    30
Catarina Mesquita (Produção production)
Vanessa Freitas (Técnica technical department)
CAMPO ALEGRE

JULHO JULY    11
Francisco Teles (Técnica technical department)
Marina Freitas (Produção production)
RIVOLI

Mínimo 6 e Máximo de 25 participantes 
Inscrição prévia para paralelo.tmp@agoraporto.pt

Gratuito free    >6 

Para além das datas mencionadas existe ainda a possibilidade 
de realizar visitas com grupos organizados Aside from the 
dates mentioned, there is also the possibility of organising 
group tours.

Serviço pontual e mediante inscrição prévia para This service 
may be provided at request upon prior application to 
paralelo.tmp@agoraporto.pt

A marcação desta visita está dependente da disponibilidade 
das equipas e das atividades do teatro Appointing the visit is 
contingent on the availability of the teams and on the theatre’s 
activities.

Possibilidade de tradução sempre que solicitada em inglês, 
francês e língua gestual portuguesa Translation in English, 
French and Portuguese Sign Language may be provided 
whenever requested.

Visitas guiadas  
guided tours

O Teatro Municipal do Porto abre as portas 
dos seus dois polos, Rivoli e Campo Alegre, de 
forma a desvendar os seus bastidores. Uma 
visita guiada que pretende dar a conhecer 
estes dois Teatros, mas também o trabalho 
que aqui é desenvolvido e a equipa que neles 
trabalha. Visitar o mesmo espaço através 
da perspetiva de diferentes “olhares”. Assim 
propomos visitas guiadas em que diferentes 
elementos da equipa do Teatro Municipal do 
Porto revelam o “SEU” Teatro.

The Teatro Municipal do Porto opens the doors of 
its two poles, Rivoli and Campo Alegre, in order to 
unveil its frames. A guided tour that intends to make 
known these two Theaters, but also the work that 
is developed here and the team that works in them.
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Oficina do Espectador
spectator workshop

Dos 8 aos 13 anos aged 8 to 13

Propomos a este grupo que assista, em conjunto, 
aos espetáculos apresentados no âmbito do Pa-
ralelo. Após cada espetáculo, Tomás Carneiro, 
da Filosofia Pública, desafia-os a questionar e a 
descobrir os vários olhares que as Artes Perfor-
mativas possibilitam.

We propose to this group to watch, together, the per-
formances presented under the Parallel. After each 
work, Tomás Carneiro, of Public Philosophy, chal-
lenges them to question and to discover the various 
looks that the Performative Arts make possible.

Dos 14 aos 18 anos aged 14 to 18

Este será um lugar para descobrir, refletir e 
partilhar. Partindo dos diferentes espetáculos 
propostos, procura-se construir um pensamen-
to critico conjunto, resultado da individualidade 
da cada um. Pretende-se partir da experiência 
de Ángela Díaz Quintela para propor desafios, 
influenciar e ser influenciado pela transformação 
natural do pensamento. Propiciar um espaço de 
constante questionamento e abertura, perdendo 
o medo ao não gostar ou não perceber, reconhe-
cendo assim a importância que este lugar tem 
para as várias áreas artísticas.

This will be a place to discover, reflect and share. 
Starting from the different proposed performanc-
es, we try to construct a joint critical thought, a re-
sult of the individuality of each one. It is intended to 
start from the experience of Angela Diaz Quintela 
to propose challenges, influence and be influenced 
by the natural transformation of thought. Provide 
a space of constant questioning and openness, los-
ing the fear of not liking or not perceiving, thus rec-
ognizing the importance that this place has for the 
various artistic areas.

Maiores de 18 older than 18

Uma vez por mês, este grupo assiste a um espe-
táculo do Teatro Municipal do Porto. Após o es-
petáculo, Tomás Carneiro, da área da filosofia, 
propõe uma conversa informal. O desafio é que 
todos tenham a oportunidade de questionar e de 
serem questionados, de descobrir (ou não) outras 
perspetivas, e, acima de tudo, de poder partilhar.

Once a month, this group attends a performance 
of the Teatro Municipal do Porto. After the perfor-
mance, Tomás Carneiro, from Philosophy, proposes 
an informal conversation. The challenge is for every-
one to have the opportunity to question and be ques-
tioned, to discover (or not) other perspectives, and, 
above all, to be able to share.

Duração duration

uma vez por mês de outubro de 2019 a julho de 2020  
once a month from October 2019 to July 2020.

O acesso aos espetáculos tem o valor de  
Tickets to the performances  
2.5€

Para se inscrever num dos grupos ou para mais informações  
To apply for one of the groups or for further information, e-mail 
us at: paralelo.tmp@agoraporto.pt

Ensaios gerais solidários
solidary dress rehearsals

Esta iniciativa propõe que o ensaio geral de deter-
minado espetáculo ou artista, seja potenciado em 
benefício de instituições de solidariedade social, 
através da cedência de bilhetes, que a instituição 
por seu turno disponibiliza aos seus associados 
e ao público a valores simbólicos. A verba anga-
riada reverte inteiramente para as instituições.

This initiative proposes that the general rehearsal 
of a particular performance or artist be promoted to 
the benefit of social solidarity institutions through 
the transfer of tickets, which the institution in turn 
makes available to its members and the public at 
symbolic values. The amount raised goes entirely 
to the institutions.

Mais informações for further information: 
paralelo.tmp@agoraporto.pt
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TEMPORADAS SEASONS 2019/2020 & 2020/2021

JAA! JOVENS 
ARTISTAS 
ASSOCIADOS
Young Associated Artists

Ana Isabel Castro + 
Guilherme de Sousa & Pedro Azevedo

Nas próximas duas temporadas, 2019/2020 e 
2020/2021, o Teatro Municipal do Porto repensa 
a forma como acompanha determinados artis-
tas a médio prazo, e como esses mesmos artis-
tas ocupam a sua programação de forma física 
e acima de tudo reflexiva. O conceito de “artista 
associado”, até aqui apoiado em novas coprodu-
ções, estreias e difusão, será repensado e concre-
tizado pelo apoio a três muito jovens artistas (to-
dos com menos de 25 anos), cuja pertinência dos 
primeiros trabalhos é reconhecida e com os quais 
será desenvolvido um programa de acompanha-
mento artístico traçado à medida de cada um.
Muito mais do que avançar imediatamente para 
desafios que impliquem novas criações, interes-
sa perceber o que determinado artista necessita 
para potenciar o seu trabalho, neste momento 
inicial e fulcral da sua carreira. Desta forma se-
rão acompanhados, nesta fase de despontar ar-
tístico, a bailarina ANA ISABEL CASTRO e a du-
pla de criadores GUILHERME DE SOUSA & PEDRO 

AZEVEDO, que deambula entre o teatro físico, a 
instalação e a cenografia.
O Teatro Municipal do Porto ocupará assim, por 
duas temporadas, a vida e o crescimento destes 
jovens artistas.

O TMP desafiou os Jovens Artistas Associados 
a ilustrar o seu universo numa parede preta, 
criando um quadro de inspiração (moodboard) 
de 6m2 onde apresentaram, visualmente, as suas 
ideias, referências e temas de interesse, através 
de objetos, cores, texturas, formas e estilos - um 
cartão de visita do seu trabalho.

Imagem de divulgação image © José Caldeira

In the next two seasons, 2019/2020 and 2020/2021, 
Teatro Municipal do Porto also rethinks the way it 
follows certain artists in the medium term, and how 
those same artists occupy the programme physical-
ly and most of all reflexively. We will reconsider the 
concept of “associated artist”, who up to now had our 
support in new co-productions, premieres and pro-
motion, and start following three very young artists 
(all under the age of 25), whose first works’ relevance 
we recognise, and with whom we shall work out an 
individually tailored programme of artistic men-
torship. Rather than immediately moving forward 
to challenges involving new creations, we are much 
more interested in understanding what artists need 
to enhance their work in this initial, key moment in 
his career. Hence, at this stage of artistic blossom-
ing, we shall accompany dancer and choreographer 

ANA ISABEL CASTRO, and the creative duo GUILHER-

ME DE SOUSA & PEDRO AZEVEDO, who wander be-
tween physical theatre, installation and set design. 
Teatro Municipal do Porto will thus occupy the life 
and growth of these young artists full of inebriating 
juvenile energy over the next two seasons.

The Teatro Municipal do Porto challenged Young 
Associated Artists to illustrate their universe on a 
black wall, creating a 6m2 moodboard where they 
visually presented their ideas, references, topics of 
interest and inspirations through objects, colors, 
textures, shapes and styles - a business card from 
their work.
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JAA! JOVENS ARTISTAS ASSOCIADOS

Ana Isabel Castro
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GUILHERME DE SOUSA & PEDRO AZEVEDO
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CAMPO 
ABERTO

Programa de residências artísticas  
Artistic residencies programme

Campo Aberto — Programa de Residências 
Artísticas é um dos pilares da programação do 
Teatro Municipal do Porto, dirigido a várias com-
panhias, projetos e artistas. No Teatro Campo 
Alegre oito estruturas da cidade desenvolvem 
RESIDÊNCIAS DE LONGA DURAÇÃO que compor-
tam espaços de produção, ensaios e apresenta-
ção. Estão representadas cinco áreas diferentes 
— dança, teatro, música, cinema e circo contem-
porâneo — transformando o Campo Alegre num 
autêntico laboratório criativo. As estruturas re-
sidentes são
Casa da Animação, Companhia Instável, Drum-
ming Grupo de Percussão, Erva Daninha, Es-
trutura, Medeia Filmes, Nome Próprio e Tea-
tro Experimental do Porto. As RESIDÊNCIAS DE 

CURTA DURAÇÃO têm lugar nos dois polos do 
Teatro Municipal, trazendo à cidade artistas de 
várias latitudes que, mais tarde, poderão apre-
sentar as criações resultantes destes momen-
tos de trabalho.
O programa de RESIDÊNCIAS CRUZADAS tem 
como orientação principal o estímulo à criação 
artística, através de uma rede de parceiros inter-
nacionais que promovem condições para a rea-
lização de residências. Fazem parte desta rede, 
atualmente, o Teatro Municipal do Porto, o NAVE 
— Centro de Creación y Residencia (em Santiago 
do Chile, Chile), o CCNCN — Centre Chorégra-
phique National de Caen na Normandia (Fran-
ça), o Charleroi Danse / Centre Choregráphique 
de la Fédération Wallonie-Bruxelle (Bélgica), o 
CN D — Centre Nationale de la Danse, em Paris 
(França) e Associação Artística e Cultural Min-
delact (Cabo Verde).

Campo Aberto — Artist Residencies Programme 
is one of the pillars for the artistic development of 
several companies and artists. In Teatro Munici-
pal Campo Alegre, eight companies and projects 
develop LONG-TERM RESIDENCIES, comprising pro-
duction facilities, rehearsal studios and stage pres-
entations. Five areas will be represented, turning 
Campo Alegre into a real creative lab with Casa 
da Animação, Companhia Instável, Drumming 
Grupo de Percussão, Erva Daninha, Estrutura, Me-
deia Filmes, Nome Próprio and Teatro Experimen-
tal do Porto. The SHORT-TERM RESIDENCIES take 
place in the two hubs of Teatro Municipal, bring-
ing to Porto artists from different latitudes, which 
later on will present the work resulting from these 
residencies. The main thrust of the CROSSED RESI-

DENCIES programme is to encourage artistic crea-
tion through a network of international partners 
that ensure the conditions for artistic residencies. 
Current members are Teatro Municipal do Porto, 
NAVE — Creation and Residency Centre, CCNCN  
— Caen’s National Choreographic Centre in Nor-
mandy, and Charleroi danse / Choreographic Cen-
tre of the Wallonia-Brussels Federation, CN D — 
Centre Nationale de la Danse, in Paris (France) 
and Associação Artística and Cultural Mindelact 
(Cabo Verde).
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RESIDÊNCIAS 
DE LONGA 
DURAÇÃO
Long-term residencies

Casa da Animação
A Casa da Animação nasceu em 2001, com o apoio da 
Capital Europeia da Cultura — Porto 2001 e da Câmara 
Municipal do Porto. Casa da Animação came to life in 2001, 
with the support of the European Capital of Culture 2001 and 
the Municipality of Porto. 
WWW.CASA-DA-ANIMAÇÃO.PT

Companhia Instável
A Companhia Instável surgiu no Porto como resposta à 
necessidade de criar opções de valorização do intérprete 
de dança contemporânea. Companhia Instável was created 
in Porto as a response to the need to provide options to impro-
ve the skills of contemporary dancers. 
WWW.COMPANHIAINSTAVEL.PT

Drumming Grupo de Percussão
Vocacionado para a música contemporânea, o Drumming 
Grupo de Percussão afirma-se como um dos mais impor-
tantes coletivos do género a nível internacional. Devoted 
to the contemporary music, Drumming Grupo de Percussão 
is internationally established as one of the most important 
groups of its kind. 

WWW.DRUMMING.PT

Erva Daninha
A companhia tem como missão a criação de circo contem-
porâneo, explorando o diálogo entre diferentes expres-
sões das artes performativas. The mission is the creation 
of contemporary circus, exploring the combination of different 
expressions in the performing arts. 
WWW.ERVADANINHA.PT

Estrutura
A Estrutura foi fundada em 2009 por Cátia Pinheiro e 
José Nunes e tem desenvolvido a criação e produção de 
espetáculos de teatro e atividades de formação que dia-
logam com a realidade do pensamento contemporâneo. 
Cátia Pinheiro and José Nunes founded Estrutura in 2009. It 
has createdand produced theatre performances. 
WWW.ESTRUTURA.PT 

Medeia Filmes
Há mais de 20 anos a exibir cinema em Portugal e há 10 
anos no Teatro Campo Alegre, a Medeia Filmes aposta na 
qualidade e diversidade. Medeia Filmes has been showing 
films in Portugal for more than 20 years, and at Teatro Cam-
po Alegre for 10. 
WWW.MEDEIAFILMES.COM

Nome Próprio 
A Nome Próprio é uma estrutura dedicada à produção e 
promoção de projetos artísticos, sobretudo de dança con-
temporânea e teatro. Nome Próprio is a structure dedicated 
to the production and promotion of artistic projects, mainly 
contemporary dance and theatre. 
WWW.NOMEPROPRIO.PT

Teatro Experimental Do Porto (TEP)
É a mais antiga companhia teatral portuguesa em fun-
cionamento, tendo estreado o primeiro espetáculo em 
1953. Teatro Experimental do Porto is the oldest Portuguese 
theatre company. 
WWW.CCT-TEP.COM

CAMPO ABERTO
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RESIDÊNCIAS 
DE CURTA 
DURAÇÃO
Short-term residencies

3 – 21 MARÇO MARCH 

Luís Mestre / Teatro Nova Europa
No âmbito de projeto under the project “Noite de Primave-
ra”, uma coprodução do TMP com estreia prevista para 
27 e 28 de março no a co-production by TMP, to be presented 
on the 27th and 28th march at Campo Alegre.
CAMPO ALEGRE

17 – 20 MARÇO MARCH  

1 – 18 ABRIL APRIL 

12 – 16 MAIO MAY

Guilherme De Sousa & Pedro Azevedo
No âmbito de projeto under the project “Lágrimas de 
Crocodilo”, uma coprodução do TMP com estreia 
prevista para 21, 22 e 23 de maio no a co-production  
by TMP, to be presented on the 22nd, 23th, 24th march  
at Campo Alegre. 
CAMPO ALEGRE

24 – 31 MARÇO MARCH 

Teresa Coutinho
No âmbito de projeto under the project “SOLO" 
RIVOLI

31 – MARÇO MARCH / 25 – ABRIL APRIL 

Sónia Baptista
No âmbito do projeto under the project “Geração 0.1”, 
uma produção do TMP/ DDD com estreia prevista para  
26 de Abril no a production by TMP/ DDD, to be presented on  
the 26th april at DDD – Festival Dias da Dança no at  
Campo Alegre.
CAMPO ALEGRE

CAMPO ABERTO

14 – 18 & 21 – 27 ABRIL APRIL 

Marco da Silva Ferreira & Jorge Jácome
No âmbito do projeto under the project “Siri” uma coprodu-
ção do TMP/DDD com estreia prevista para 2 e 3 de maio 
no a co-production by TMP/DDD, to be presented on the 2nd 
and 3rd may at DDD – Festival Dias da Dança .
CAMPO ALEGRE

16 – 20 JUNHO JUNE 

Ana Renata Polónia 
No âmbito do projeto under the project “KAMA”.
CAMPO ALEGRE

7 – 18 JULHO JULY 

Thiago Granato
No âmbito do projeto under the project “The sound they 
make when no one listens”.
CAMPO ALEGRE

7 – 11 JULHO JULY

Xana Novais
No âmbito do projeto under the project "Como matar mulhe-
res nuas", uma coprodução do TMP com estreia prevista 
para 27 e 28 de novembro no a co-production by TMP, to 
be presented on the 27th and 28th november at Campo Alegre
CAMPO ALEGRE
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RESIDÊNCIAS 
CRUZADAS
Crossed residencies

CCNCN — Centre Chorégraphique National  
de Caen en Normandie 
Caen, França
WWW.TCCNC.EU

Charleroi Danse / Centre Chorégraphique  
de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Bruxelas + Charleroi, Bélgica
WWW.CHARLEROI-DANSE.BE

CND - Centre National de la Danse
Paris, França
WWW.CND.FR

NAVE - Centro de Creación y Residencia 
Santiago do Chile, Chile
WWW.NAVE.IO

Teatro Municipal do Porto 
Porto, Portugal
WWW.TEATROMUNICIPALDOPORTO.PT

Associação Artística e Cultural Mindelact
Mindelo, Cabo Verde
WWW.MINDELACT.ORG

CAMPO ABERTO
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COPRODUÇÕES 
DO TMP EM 
CIRCULAÇÃO 
TMP co-productions on tour 

Alex Cassal & Paula Diogo
A menor língua do mundo

5 ¬– 15 MAR

Teatro Nacional D. Maria II, Lisboa (Portugal)

Sara Carinhas
LIMBO

6 & 7 MAR

Centro Cultural de Paredes de Coura, Paredes de Coura 

(Portugal)

Quarteto Contratempus
Simplex

6 MAR

Centro Cultural de Paredes de Coura, Paredes de Coura 

(Portugal)

14 MAR

Fórum Municipal Luísa Todi, Setúbal (Portugal)

1 ABR

Leiria (Portugal)

PINY
HIP. a pussy point of view

15 & 16 Mar

Festival Cumplicidades, Centro Cultural de Belém, Lisboa 

(Portugal)

Catarina Miranda
Dream is the dreamer

19, 20, 21 MARÇO 

Festival Cumplicidades, CAL - Primeiros Sintomas, 

Lisboa (Portugal)

18 DE JULHO

Festival Walk&Talk, Teatro Micaelense, Ponta Delgada, 

São Miguel (Portugal)

Mala Voadora
Dinh€iro

20 & 21 MARÇO

Teatro Viriato, Viseu (Portugal)

Drumming Gp + Joana Gama,  
Luís Fernandes & Pedro Maia
Textures and Lines

27 MAR

Culturgest, Lisboa (Portugal)

Joana Gama & Victor Hugo Pontes
Nocturno

10 ABR

Teatro Diogo Bernardes, Ponte de Lima (Portugal)

COPRODUÇÕES DO TMP EM CIRCULAÇÃO TMP

157  

RIVOLI  CAMPO ALEGRE VOL. II  2020



Título sinopse

Linha de cintura sinopse

Visões Úteis
Trans/missão

22 – 25 abr

Culturgest, Lisboa (Portugal)

Chiara Taviani  
& Henrique Furtado Vieira
Stand Still You Ever-Moving Spheres of Heaven

24 Abr

Aerowaves, Rijeka (Croácia) 

Victor Hugo Pontes
Drama

25 Abr

Convento de São Francisco, Coimbra (Portugal)

John Romão
Virgens Suicidas

29 Mai

Theatro Circo, Braga (Portugal)

Tiago Correia / A Turma
Turismo

4 & 5 JUNHO 

Cine-Teatro Louletano, Loulé (Portugal)

COPRODUÇÕES DO TMP EM CIRCULAÇÃO TMP
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INFO

Bilheteiras Ticket office

Assinaturas  
& Cartão de Amigo  
Season subscriptions & 
Friend Card

Apoios e parcerias 
Support and 
partnerships

Redes de programação 
Programming networks
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BILHETEIRA TICKET OFFICE

12.00€ 
Espetáculos Internacionais International performances

9.00€
Espetáculos Nacionais Portuguese performances

7.00€
Preço especial reduzido Special reduced price

Espetáculos do Programa Paralelo 

Paralelo programme performances

7.00€ preço adulto adults;

2.50€  preço criança children (até aos 12 anos de idade up to 12)

2.50€  por aluno, professores acompanhantes com entrada 

gratuita students, accompanying teachers with free entry 

(Grupos Escolares school groups).

Os espetáculos e atividades do programa Paralelo não se en-

contram ao abrigo dos descontos previstos. These discounts do 

not apply to the Paralelo programme.

Cinema
3.00€ Rivoli (preço único single price);

5.50 €  Medeia Filmes no at Campo Alegre (sujeito a des-

contos específicos

reformados, estudantes, Cartão Jovem, Tripass specific discoun-

ts available for pensioners, students, and holders of the Cartão Jo-

vem or Tripass cards).

DESCONTOS DISCOUNTS

50%
Cartão de Amigo, Trabalhadores da Câmara Municipal do Por-

to e Empresas Municipais, Bilhete de Grupo (min. 10 pessoas), 

menores de 25 anos, maiores de 65 anos. Friend Card, Porto City 

Council workers, group ticket (min. 10 people), under 25, over 65. 

40%
Instituições de ensino schools 

30%
Pessoas com necessidades especiais, profissionais do espetáculo. 

People with disabilities, performing arts professionals.

20%
Instituições com novos protocolos de colaboração. Institutions 

and companies under new agreements.

O programa Paralelo e as sessões de cinema não se encontram 

ao abrigo destes descontos. These discounts do not apply to the 

Paralelo programme and film screenings.

Entrada Gratuita para acompanhante de pessoas com neces-

sidades especiais. Free entry for carers or companions of people 

with disabilities.

Teatro Rivoli
13.00h — 22.00h Terça — Sexta Tuesday — Friday 
14.30h — 22.00h Sábado Saturday

Em dias de espetáculo a bilheteira mantém-se aberta até 30 

mins. depois do início do mesmo. Aos Domingos, a bilheteira 

funcionará apenas em dias de espetáculo, em horário a definir. 

Closes on Sundays with the exception of performance days. On per-

formance days, the ticket office is open until 30 minutes after the 

beginning of the performance. On Sundays, the ticket office is open 

only on performance days (schedule to be defined).

+351 223 392 201 
bilheteira.tmp@agoraporto.pt

Teatro Campo Alegre
14.30h — 19.00h / 19.30h — 22.00h 

Segunda — Domingo Monday — Sunday

+351 226 063 000
bilheteira.tmp@agoraporto.ptww

Bilhetes também disponíveis em Tickets also available at

www.tmporto.bol.pt
www.bilheteiraonline.pt 

RESERVAS RESERVATIONS

Os bilhetes reservados deverão ser obrigatoriamente levan-

tados num período máximo de cinco dias, após o qual serão 

automaticamente cancelados. No caso de serem efetuadas 

reservas nos cinco dias anteriores à iniciativa, estas man-

ter-se-ão até 72 horas antes da iniciativa. Não se efetuam 

reservas nos três dias(72 horas) que antecedem o espetá-

culo. Reservations must necessarily be collected within a period  

of not more than five days, after which they will be automati-

cally cancelled. In case the reservations are made in the five days  

prior to the event, they will remain valid up to 72 hours before  

the event. No reservations will be made during the three days  

(72 hours) preceding the event.
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OUTRAS INFORMAÇÕES 
OTHER INFORMATION

Todas as salas têm acesso e lugares disponíveis para espetadores 

com mobilidade reduzida All venues can be accessed by and have 

designated seats for spectators with reduced mobility

Não é permitida a entrada nas salas após o início do espetá-

culo, salvo indicação em contrário dos assistentes de sala. Em 

caso de atraso e impossibilidade de entrada, o valor do bilhe-

te não será devolvido You are not allowed to enter the room af-

ter the performance has started, unless otherwise indicated by the 

ushers. In case you’re late and cannot enter, there will be no refund

Espetáculos de entrada gratuita estão sujeitos à lotação do es-

paço e pode ser necessário o levantamento prévio de bilhete 

Free entry performances are subject to room capacity, and you may 

need to collect your ticket in advance

Os menores de 3 anos podem assistir a espetáculos classificados 

“Para todos os públicos” (Decreto-Lei 23/2014 de 14 de fevereiro) 

Children under 3 can attend any performance rated “Para todos os 

públicos” [For all audiences] (Decree-Law no. 23/2014 of February 14)

A participação nos workshops é feita mediante inscrição pré-

via, limitada à lotação definida. Informações e pedidos de 

inscrição através de paralelo.tmp@cm-porto.pt Prior regis-

tration is required to attend a workshop. There will be a set num-

ber of vacancies. For information and applications, e-mail us at  

paralelo.tmp@cm-porto.pt 

A informação presente nesta agenda poderá ser alterada por 

motivos imprevistos The information in this programme may be 

subject to changes due to unforeseen circumstances.

COMO CHEGAR HOW TO GET

Teatro 
Campo Alegre
Rua das Estrelas

4150-762 Porto

GPS
Latitude 41° 09’ 03” N

Longitude 8° 38’ 21” O

Comboio train
Campanhã 

Metro
Casa da Música

Autocarro bus
200, 204, 207, 209, 1M

Teatro 
Rivoli
Praça D. João I

4000-295 Porto

GPS
Latitude 41° 08’ 51” N

Longitude 8° 36’ 34” O

Comboio train
Estação de São Bento

Metro
Trindade

Aliados

Autocarro bus
200, 207, 302, 904, 22, 11M
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ASSINATURAS & CARTÃO DE AMIGO SEASON SUBSCRIPTIONS & FRIEND CARD

ASSINATURA 6

CARTÃO  
DE AMIGO  
RIVOLI ALEGRE

6 espetáculos internacionais 40€
Disponível até 26 de Março de 2020

6 international performances 40€
Available until March 26th 2020

Anne Teresa de Keersmaeker / Rosas Achterland (Bégica Belgium)

Martin Zimmermann Eins Zwei Drei (Suíça Switzerland)

(La)Horde Marry me in Bassiani (França France)

Raimund Hoghe Canzone per Ornella + Postcards from Vietnam (Alemanha Germany)

CCN - Ballet de Lorraine For four walls + RainForest + Sounddance (França France)

Cirque Aital Pour le meilleur et pour le pire (França France / Finlândia Finland) 

As vantagens associadas ao Cartão de Amigo são as seguintes the advantages of the Friend Card are:
50%  de desconto na aquisição de bilhete para espectáculos da programação do Teatro Municipal do Porto  

discount on all performances at Teatro Municipal do Porto*

10% de desconto no Café Rivoli discount at Café Rivoli

*exceto espetáculos do Paralelo – Programa de Aproximação às Artes Performativas, espetáculoscom preço único e sessões 
de cinema with the exception of performances in the scope of Paralelo – Approach Programme to Performing Arts, single-price 
performances and film screenings.

O Cartão Rivoli Alegre é oferecido na compra simultânea 
de 2 bilhetes para espetáculos distintos.  
O desconto deste cartão é aplicável a apenas um bilhete 
por espetáculo. Tem a validade de 1 ano.

You get a Rivoli Alegre Card when you buy tickets for two 
separate performances at the same time.  
The discount associated with this card applies to one ticket 
only per performance. It is valid for one year.
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INFO

Media Partner

Parcerias Partnership Apoio a programação francesa no TMP  
em 2019 / 2020 Support for french 
programming at TMP in 2019 / 2020

Apoios Support

APOIOS & PARCERIAS SUPPORT & PARTNERSHIPS
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A rede 5 Sentidos foi criada em 2009, no âmbito do QREN 

2007-2013, com o intuito de promover a programação cultural 

e a produção artística em rede. Os equipamentos que integram 

esta rede de programação cultural são

Teatro Municipal do Porto (Porto), Teatro Viriato (Viseu), Cen-

tro Cultural Vila Flor (Guimarães), Teatro Académico Gil Vi-

cente (Coimbra), Teatro Micaelense (Ponta Delgada), Teatro 

Municipal da Guarda, Teatro Nacional São João (Porto), Cine-

-Teatro Louletano (Loulé) e São Luiz Teatro Municipal (Lisboa).

The 5 Sentidos [5 Senses] network was established in 2009, in the 

scope of QREN 2007-2013, in order to promote networked cultu-

ral programming and artistic production. It currently comprises 

eleven cultural facilities around the country, and seeks to support 

and stimulate the development of performing arts in Portugal by 

organising performance tours and backing up the production of 

new creations through co-financing, co-productions and residen-

cies. The 5 Sentidos network’s strategy is based on the exchange 

of knowledge and work processes and experiences, and it aims at 

strengthening the performance of its partners, expediting artistic 

creation and broadening audiences.

Por iniciativa da Maison de la Danse e da Bienal de Dança de 

Lyon, várias estruturas europeias decidiram unir esforços

o Teatro de Liège, o Teatro Municipal do Porto, o Festival GREC 

em Barcelona, a Maison de La Danse e a Bienal da Dança de 

Lyon. Estas são estruturas coreográficas de primeira linha, sen-

do que cada uma delas organiza um festival. Esta associação 

pretende desenvolver intercâmbios nos respetivos programas, 

promover a circulação de artistas a nível europeu e desenvolver 

coproduções e várias ações nas diferentes cidades.

At the initiative of Maison de la danse and Lyon’s Dance Biennale, 

several European institutions decided to join efforts

Théâtre de Liège, Teatro Municipal do Porto, Barcelona’s Grec 

Festival, Maison de la danse and Lyon’s Dance Biennale. These are 

first-class choreographic institutions, each organising a festival.

MOVING BORDERS 
O Teatro Municipal do Porto é um dos parceiros envolvidos no 

projeto internacional Moving Borders, dirigido pelo Hellerau - 

European Centre of the Arts (Dresden, Alemanha) e partilhado 

com relevantes instituições artísticas europeias. 

Além do Teatro Municipal do Porto participam também: Le 

Maillon (Estrasburgo, França), Ringlokschuppen (Ruhr, Ale-

manha), Spring Performing Arts Festival (Utrecht, Holanda), 

Performing Arts Institute (Varsóvia-Polónia) e Onassis Cultu-

ral Centre (Atenas, Grécia).

Num período em que as fronteiras se tornaram particularmente 

visíveis à escala global e local, a iniciativa pretende encontrar 

modos comuns de problematizar e fazer mover essas barreiras, 

testando novos modelos de cooperação artística internacional.

The Teatro Municipal do Porto is one of the partners involved in 

the international Moving Borders project, directed by Hellerau - 

European Center of the Arts (Dresden, Germany) and shared with 

relevant European artistic institutions. In addition to the Teatro 

Municipal do Porto, Le Maillon (Strasbourg, France), Ringlokschu-

ppen (Ruhr, Germany), Spring Performing Arts Festival (Utrecht, 

Netherlands), Performing Arts Institute (Warsaw-Poland) and 

Onassis Cultural Center (Athens, Greece) ). At a time when borders 

have become particularly visible on a global and local scale, the ini-

tiative aims to find common ways to problematize and move these 

barriers by testing new models of international artistic cooperation.
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CAFÉ RIVOLI

mais informação further information  
911 119 863

12.00h — 19.00h    Ter — Sáb Tue — Sat

12.00h — 16.00h    Dom Sun brunch
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 MARÇO MARCH

 Programação TMP TMP programme  Em paralelo

 Programação em parceria programme in partnership

 Modos de Ocupar 

Seg Mon Ter Tue Qua Wed Qui Thu Sex Fri Sáb Sat Dom Sun 1

2 3 4 5 6 7 8

21.00h

Tânia Carvalho
P. 7

19.00h

Tânia Carvalho
P. 7

9 10 11 12 13 14 15

10.30h & 15.00h

Renaud Herbin
P. 12

vários horários

Multiplex
P. 141

10.30h & 15.00h 

Renaud Herbin
P. 12

at various times

Multiplex
P. 141

21.00h

Palcos Instáveis
P. 143

16.00h 

Renaud Herbin
P. 12

Multiplex
P. 141

16 17 18 19 20 21 22

18.30h 

Olhares da Terra
P. 140

19.00h

Modos de Ocupar
P. 19

22.00h

Quintas de Leitura
P. 15

21.00h

Gonçalo 
Amorim & Paulo 
Furtado / Teatro 
Experimental  
do Porto (TEP)
P. 20

23.00h

Understage
P. 23

19.00h

Gonçalo 
Amorim & Paulo 
Furtado / Teatro 
Experimental  
do Porto (TEP)
P. 20

17.00h

Novos Talentos
P. 141

23 24 25 26 27 28 29

21.00h

Anne Teresa De 
Keersmaeker / 
Rosas
P. 24

21.00h

Anne Teresa De 
Keersmaeker / 
Rosas
P. 24

21.00h

Teatro Nova 
Europa
P. 28

19.00h

Teatro Nova 
Europa
P. 28
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 ABRIL APRIL

 Programação TMP TMP programme  Em paralelo

 Programação em parceria programme in partnership

 Modos de Ocupar  DDD 2020  FITEI 2020

Seg Mon Ter Tue Qua Wed 1 Qui Thu 2 Sex Fri 3 Sáb Sat 4 Dom Sun 5

19.00h

P.E.D.R.A.
P. 32

21.00h

Martin 
Zimmermann
P. 36

16.00h

P.E.D.R.A.
P. 32

19.00h

Martin 
Zimmermann
P. 36

17.00h

Novos Talentos
P. 141

17.00h

Modos de Ocupar
P. 35

21.00h

Capicua
P. 41

23.00h

Understage
P. 23

6 7 8 9 10 11 12

18.30h

Olhares da Terra
P. 140

22.00h

Quintas de Leitura
P. 25

13 14 15 16 17 18 19

22.00h 

(La)Horde
P. 47

20 21 22 23 24 25 26

19.00h

Alessandro 
Sciarroni
P. 51

22.00h

Phia Ménard / 
Cie Non Nova
P. 55

17.00h

Sónia Baptista
P. 59

27 28 29 30

22.00h

Manuela Infante
P. 73

16.30h

Luísa Saraiva & 
Senem Gokçe 
Ogultekin
P. 62
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 MAIO MAY

 Programação TMP TMP programme  Em paralelo

 Programação em parceria programme in partnership

 Modos de Ocupar  DDD 2020  FITEI 2020

Seg Mon Ter Tue Qua Wed Qui Thu Sex Fri 1 Sáb Sat 2 Dom Sun 3

19.00h 

Luísa Saraiva & 
Senem Gökçe 
OğUltekin
P. 62

16.30h

Patrícia Portela 
& Alexandre Dal 
Farra
P. 76

22.00h

Eisa Jocson
P. 65

14.30h 

Raquel André
P. 79

16.30h

Patrícia Portela 
& Alexandre Dal 
Farra
P. 76

22.00h

Eun-Me Ahn
P. 68

14.30h 

Raquel André
P. 79

4 5 6 7 8 9 10

19.00h

Isabel Costa / 
Os Possessos
P. 82

19.00h

Isabel Costa / 
Os Possessos
P. 82

21.00h

Raquel S.
P. 85

19.00h 

Renata Carvalho
P. 88

21.00h

Raquel S.
P. 85

19.00h 

Renata Carvalho
P. 88

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

18.30h 

Olhares da Terra
P. 140

10.30h & 15.00h

Guilherme de 
Sousa & Pedro 
Azevedo
P. 92

10.30h & 15.00h

Guilherme de 
Sousa & Pedro 
Azevedo
P. 92

21.00h

Palcos Instáveis
P. 142

16.00h

Guilherme de 
Sousa & Pedro 
Azevedo
P. 92
 

25 26 27 28 29 30 31 

21.00h

Raimund Hoghe
P. 95

22.00h

Quintas de 
Leitura
P. 100

19.00h

Raimund Hoghe
P. 95

17.00h 

Novos Talentos
P. 141
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 JUNHO JUNE

 Programação TMP TMP programme  Em paralelo

 Programação em parceria programme in partnership

 Modos de Ocupar

Seg Mon 1 Ter Tue 2 Qua Wed 3 Qui Thu 4 Sex Fri 5 Sáb Sat 6 Dom Sun 7

18.30h 

Olhares da Terra
P. 140

19.00h

Modos de Ocupar
P. 99

21.00h 

Companhia 
João Garcia
P. 103

21.00h

Palcos Instáveis
P. 142

8 9 10 11 12 13 14

21.00h

Frank Castorf
P. 108

16.00h

Modos de Ocupar
P. 112

19.00h

Frank Castorf
P. 108

15 16 17 18 19 20 21

21.00h 

Patrícia Portela, 
Leonardo Simões  
& Irmã Lúcia
P. 76

16.00h 

Patrícia Portela, 
Leonardo Simões  
& Irmã Lúcia
P. 76

17.00h

Novos Talentos
P. 141

22 23 24 25 26 27 28

21.00h 

CCN – Ballet de 
Lorraine / Merce 
Cunningham / 
Peter Jacobsson 
& Thomas Caley
P. 116

23.00h

Understage
P. 23

19.00h 

CCN – Ballet de 
Lorraine / Merce 
Cunningham / 
Peter Jacobsson 
& Thomas Caley
P. 116

29 30
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 JULHO JULY

 Programação TMP TMP programme  Em paralelo

 Programação em parceria programme in partnership

Seg Mon Ter Tue Qua Wed 1 Qui Thu 2 Sex Fri 3 Sáb Sat 4 Dom Sun 5

19.00h

Erva Daninha
P. 127

21.00h

Cirque Aïtal
P. 124

19.00h

Erva Daninha
P. 124

21.00h

IPP/ESMAE
P. 143

todo o dia

Olivier 
Grossetête &
Construtores do 
Efémero
P. 133

21.00h

IPP/ESMAE
P. 143

all day

Olivier 
Grossetête & 
Construtores do 
Efémero
P. 133

19.00h

Modos de Ocupar
P. 136

19.00h

IPP/ESMAE
P. 143

Olivier 
Grossetête & 
Construtores do 
Efémero
P. 133

6 7 8 9 10 11 12

vários horários

KISMIF
P. 137

at various times

KISMIF
P. 137

vários horários

Escola das Artes 
da universidade 
Católica 
Portuguesa
P. 144

KISMIF
P. 137

at various times

Escola das Artes 
da universidade 
Católica 
Portuguesa
P. 144

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31
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CÂMARA MUNICIPAL 
DO PORTO

PRESIDENTE 
MAYOR

Rui Moreira

TEATRO MUNICIPAL  
DO PORTO RIVOLI E CAMPO 
ALEGRE

DIREÇÃO 
DIRECTION

Direção Artística  
Artistic Direction
Tiago Guedes

Direção Executiva 
Executive Direction 
Francisca Carneiro Fernandes

Coordenação Artística
Artistic Director 
Francisco Malheiro 

Coordenação Administrativa 
Administrative Coordinator 
Pedro Silva

Ass. de Direção 
Direction Assistant 
Ana Sousa

Ass. de Administrativa de Direção
Direction Administrative Assistant 
Patrícia Ferreira 

Secretariado de Direção
Secretariat 
Rosa Bastos 
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