
FOCO STEVE ( ANNE TERESA DE KEERSMAEKER  
/ ROSAS, DRUMMING GRUPO DE PERCUSSÃO ) PAL-
COS INSTÁVEIS ( CARMINDA SOARES & MARIA R. SOARES, JOANA 
COUTO, MARGARIDA GARCEZ, SARA SILVA & THAMIRIS CARVA-
LHO & VINICIUS FERREIRA ) COMPANHIA JOÃO GARCIA  
MIGUEL RENATA PORTAS / PÚBLICO RESERVADO JOANA 
GAMA PAULA DIOGO & TÓNAN QUITO QUINTAS DE LEI-
TURA DOUBLE TROUBLE #02 ( INGRI FIKSDAL, THÉO MER-
CIER & STEVEN MICHEL, FLÁVIO RODRIGUES, TALES FREY ) 
DO ACONTECIMENTO ( SILVESTRE PESTANA, MOI-
SÉS DE LEMOS MARTINS, ISABEL BABO, LOUIS QUE-
RÉ ) NOVOS TALENTOS ( NOVITATIS TRIO: ISABEL FERREIRA, 
JOANA FONSECA & EUGÉNIO MOURA, JOSÉ MIGUEL BORGES & 
DUO FRANCISCO BERÉNY DOMINGUES & TIAGO AZEVEDO E SIL-
VA, INÊS LEITE ) PAR(S) - ARTES PERFORMATIVAS & 
IMAGEM ONLINE ( PEDRO NEVES MARQUES & TE-
RESA COUTINHO, SOFIA ARRISCADO & COSTANZA 
GIVONE ) DDD - FESTIVAL DIAS DA DANÇA ( LUIZ DE ABREU, 
(LA)HORDE COM WITH BALLET NATIONAL DE MARSEILLE, FRAN-
ÇOIS CHAIGNAUD & AKAJI MARO, ALESSANDRO SCIARRONI, 
JOÃO FIADEIRO & CAROLINA CAMPOS, GUILHERME DE SOUSA  
& PEDRO AZEVEDO, CATHERINE GAUDET, VICTOR HUGO PONTES, 
JORGE JÁCOME & MARCO DA SILVA FERREIRA) FITEI - FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE TEATRO EXPRESSÃO IBÉRICA 
( MANUELA INFANTE, PATRÍCIA PORTELA & ALEXAN-
DRE DAL FARRA, ISABEL COSTA / OS POSSESSOS, 
TEATRO DO NOROESTE, TEATRO DE FERRO / IGOR 
GANDRA, JANAINA LEITE, RENATA CARVALHO, 
RAQUEL S. ) RENAUD HERBIN COMPANHIA NACIONAL 
DE BAILADO / MARCO DA SILVA FERREIRA / FILIPE 
PORTUGAL MULTIPLEX JOANA PROVIDÊNCIA EURIPI-
DES LASKARIDIS JONATHAN ULIEL SALDANHA CIRQUE 
AÏTAL JOCLÉCIO AZEVEDO & INÊS MOREIRA KISMIF - 
KEEP IT SIMPLE, MAKE IT FAST CONFERENCE MEDEIA FILMES
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RE:DESENHAR
Quando fomos obrigados a parar, em março 
de 2020, estávamos a iniciar a segunda me-
tade da temporada 19/20 com o entusiasmo 
sempre renovado de estrear espetáculos de 
companhias nacionais e internacionais, apre-
sentando no Porto artistas que nos entusias-
mam e defendemos.
Estávamos longe de imaginar que os 4 meses 
seguintes veriam todos esses projetos adiados 
para a temporada que agora começa.
Assumimos o desafio de redesenhar a tem-
porada 20/21 num exercício complexo que, si-
multaneamente, garantisse a apresentação de 
todos os espetáculos anunciados e mantivesse 
os compromissos já assumidos para a tempo-
rada seguinte.
O programa que agora apresentamos é, assim, 
uma convivência do que não aconteceu com 
o que iria acontecer, um equilíbrio de vonta-
des e expectativas entre artistas e públicos.

RE:PENSAR
No entanto, tal não poderia ser um mero exer-
cício organizacional ou uma simples tentativa 
para encaixar espetáculos e honrar compro-
missos. Os últimos meses fizeram mossa e pa-
rece certo que nada ficará no mesmo lugar. 
Cabe, por isso, às instituições culturais refle-
tir e assumir o seu lugar enquanto oráculo do 
mundo atual, num futuro tão próximo quanto 
desconhecido.
Aceitando os desafios dos tempos que vivemos, 
toda a programação da temporada 20/21 foi 
repensada nas suas vertentes analógica (em 
cena) e digital (na internet), proporcionando 
aos públicos a escolha da forma como desejam 
descobrir as nossas propostas. Com a lotação 
das salas condicionada a 50%, imaginamos 
uma programação online a partir dos nossos 
espetáculos âncora, assim como um conjunto 
de projetos pensados especificamente para os 

RETOMAR LIGAÇÃO RECONNECT

RE:DESIGN
When we were forced to stop in March 2020, we 
were starting the second half of the 2019/2020 sea-
son with the ever-renewed enthusiasm of premier-
ing performances by Portuguese and internation-
al companies, bringing to Porto artists that we’re 
excited about and stand up for.
We could have not imagined that in the following 
four months all those projects would be postponed 
for the season that is now beginning.
We took on the challenge of redesigning the 
2020/2021 season, a complex endeavour to simul-
taneously ensure that all announced performanc-
es would be presented and that the existing com-
mitments for the following season would be kept.
So the programme we now put forward features 
what didn’t and what would take place, balanc-
ing the wishes and expectations of both artists 
and audiences.

RE:CONSIDER
It couldn’t however be a simple organising exer-
cise, nor a straightforward attempt to fit perfor-
mances and honour commitments. The last few 
months made a dent and it seems certain noth-
ing will stay in the same place. It is therefore up 
to cultural institutions to reflect upon and take on 
their place as oracles of today’s world in a future 
as near as unknown.
Recognising the challenges of the times we live in, 
the entire programme for the 2020/2021 season 
was reconsidered in its analogue (on stage) and 
digital (on the Internet) components, enabling the 
audiences to choose the way in which they wish 
to find out about our propositions. With room ca-
pacity limited to 50%, we figured an on-line pro-
gramme based on our anchor performances, as 
well as a series of projects specifically designed 
for digital media—PAR(S) – Online Performing 
Arts and Image—that bring together four film/
video directors and four artists from several per-
forming disciplines, aiming at creating original 



meios digitais - PAR(S) - Artes Performativas 
e Imagem Online - que provocam o encontro 
entre quatro realizadores/videastas e quatro 
artistas de várias disciplinas performativas 
com o intuito de criarem obras originais para 
o contexto digital.
Assim, o site www.teatromunicipaldoporto.pt 
e as nossas redes sociais terão também um 
papel redobrado, proporcionando diferentes 
e estimulantes portas de entrada para a nos-
sa programação.

RE:CENTRAR
Os tempos mais recentes foram também im-
portantes para recentrar a nossa missão. Seis 
temporadas passaram desde que, em setem-
bro de 2014, batizamos de Teatro Municipal 
do Porto (TMP) a associação entre o Rivo-
li e o Campo Alegre. A partir de setembro, 
o TMP afina a sua programação com a mis-
são que o define e caracteriza. A dança, na sua 
diversidade estética, será reforçada enquanto 
disciplina central; as coproduções com com-
panhias e artistas que trabalham a partir da 
cidade assim como os projetos nacionais e in-
ternacionais de teatro, formas animadas, circo 
contemporâneo, literatura e dança passarão 
a ser, ainda mais, uma ferramenta importante 
para o desenvolvimento artístico das compa-
nhias; o Paralelo - Programa de Aproximação 
às Artes Performativas será reforçado tanto 
na sua equipa como nas suas atividades de 
programação, mediação e serviço educativo 
expandido, indo mais longe na proximidade 
e diversidade de públicos com os quais nos 
queremos relacionar.
Nos próximos meses também acolheremos 
e coproduzimos dois importantes festivais de 
artes performativas da cidade, o DDD - Festi-
val Dias da Dança e o FITEI - Festival Inter-
nacional de Teatro de Expressão Ibérica, que 
se tornaram importantes ancoras da nossa 
programação. A partir destes dois festivais 
continuamos a contribuir para a descoberta 
e divulgação dos artistas portugueses a nível 
internacional.

RE:MONTAR
A temporada 20/21 terá uma programação 
marcada pela diversidade disciplinar e estéti-
ca que caracteriza o TMP. Nas páginas que se 
seguem, poderão conhecer tudo o que há para 
descobrir nos próximos 5 meses. Algumas das 
estreias previstas para esta temporada foram 
adiadas para 21/22. A impossibilidade de ace-

der a espaços de ensaio, residências artísti-
cas e residências técnicas fez com que várias 
novas criações não tivessem sequer chegado 
a palco, adiando-se assim estreias inicialmente 
agendadas para o segundo semestre de 2020.
Decidimos então desenvolver um programa de 
remontagens de espetáculos essenciais para 
a História da dança : espetáculos que, porven-
tura, muitos conhecerão, mas a que nunca as-
sistiram ao vivo. Acreditamos que conhecer 
as origens de uma disciplina artística através 
dos seus títulos mais emblemáticos ajudará 
a perceber o caminho que se percorreu até 
à dança que se faz atualmente. O que é hoje 
visto como um marco histórico era o que de 
mais contemporâneo se fazia na altura da sua 
criação; um sublinhar de modernidade e de in-
terpelação artística tão poderoso há décadas 
quanto na atualidade.
Assim, apresentámos nos últimos meses 
a Companhia Nacional de Bailado com o pro-
grama Dançar em Tempo de Guerra constituí-
do pelas obras A Mesa Verde (1932), de Kurt 
Jooss, e Chronicle (1936), de Martha Graham; 
o CCN - Ballet de Lorraine, com duas emble-
máticas obras de Merce Cunningham criadas 
na década de sessenta; The Show Must Go On 
de Jérôme Bel e Guintche de Marlene Mon-
teiro Freitas. Em março apresentaremos um 
dos marcos da dança contemporânea dos anos 
noventa, Drumming da coreógrafa belga Anne 
Teresa de Keersmaeker, espetáculo charneira 
da sua carreira e que volta ao Porto 20 anos 
depois de ter sido apresentado no contexto 
da Porto 2001.

RE:ATIVAR
O regresso ao TMP foi planeado cuidadosa-
mente, salvaguardando as devidas medidas 
de segurança. Sabemos que o desejo de voltar 
aos espaços públicos, aos teatros, à descober-
ta que só se concretiza na partilha do mesmo 
espaço físico deve ser providenciado com to-
das as precauções e garantindo as normas de 
segurança necessárias. Tudo fizemos para 
que assim seja e para que o ritual da partilha 
continue a existir (agora também com outros 
rituais a garantir uma fruição segura).
Regressar ao Rivoli e ao Campo Alegre será 
encontrar dois teatros completamente equi-
pados e preparados para receber da melhor 
maneira públicos, artistas e equipas.
Cá nos reencontraremos!

works for the digital environment. Our site (www.
teatromunicipaldoporto.pt) and social media shall 
thus play a far greater role, providing different 
and stimulating entryways into our programme.

RE:FOCUS
Recent times were also key to refocus our mission. 
Six seasons went by since in September 2014 we 
renamed the pairing of Rivoli and Campo Alegre 
as Teatro Municipal do Porto (TMP). As from Sep-
tember 2020, TMP tunes its programme according 
to the mission that defines and characterises it. 
Dance, in all its aesthetic diversity, shall be empha-
sised as the core discipline. Co-productions with 
companies and artists working from within the 
city, as well as national and international theatre, 
animated forms, contemporary circus, literature 
and dance projects, shall gain even greater impor-
tance in the artistic development of the companies. 
The team of Paralelo – Approach Programme to 
Performing Arts shall be increased, allowing for 
the strengthening of its programmes, mediation 
activity and expanded education service, thus go-
ing further when it comes to bring the audiences 
closer and ensure their diversity.
In the coming months we will also host and co-pro-
duce two important festivals performing arts fes-
tivals in the city, DDD - Festival Dias da Dança 
and FITEI - Festival Internacional de Teatro de 
Expressão Ibérica, which have become important 
anchors of our programme. From these two fes-
tivals we continue to contribute to the discovery 
and dissemination of Portuguese artists at an in-
ternational level.

RE:STAGE
The programme for the 2020/2021 season displays 
the disciplinary and aesthetic diversity that char-
acterises TMP. In the ensuing pages, you’ll be able 
to find out about everything we have to offer over 
the next six months. Some of what we expected to 
premiere this season was postponed for 2021/2022. 
The inability to benefit from rehearsal venues, ar-
tistic residencies and technical residencies led to 
several new creations never even making it to the 
stage, thus postponing premieres originally sched-
uled for the second semester of 2020.
We therefore decided to work out a programme 
that will bring back on stage key pieces in the histo-
ry of dance—pieces that many will possibly know, 
but haven’t watched live. It is our belief that know-
ing the origins of an artistic discipline through its 
most iconic titles will help to understand the path 
it travelled up to present time. What is seen today 

as a historical landmark was the most contempo-
rary there was at the time it was created; and its 
contemporaneity and artistic appeal was as pow-
erful decades ago as it is now.
We thereby presented the Companhia Nacional de 
Bailado and the programme "Dançar em Tempo de 
Guerra" [Dancing During Wartime], which brings 
together two pieces from the 1930s that mirror the 
concerns of their authors about the warlike envi-
ronment of the time: A Mesa Verde (1932), by Kurt 
Jooss, and Chronicle (1936), by Martha Graham.
We also hosted CCN – Ballet de Lorraine and redis-
covered two of the most iconic works by American 
modern dance pioneer Merce Cunningham: Rain-
Forest (1968) and Sounddance (1975); The show 
must go on (2001), by Jérôme Bel, and Guintche, by 
Marlene Monteiro Freitas. In March we will pres-
ent one of the milestones of contemporary dance 
of the nineties, Drumming by the Belgian chore-
ographer Anne Teresa de Keersmaeker, a pivotal 
spectacle of her career and which returns to Por-
to 20 years after being presented in the scope of 
Porto 2001.

RE:ACTIVATE
The return to TMP has been carefully planned, 
safeguarding the proper safety measures. We are 
aware the desire to return to public spaces, the-
atres and the discovery that can only be carried 
out when sharing the same physical space must 
take place with every precaution and ensuring 
the necessary safety regulations. We have done 
everything to make sure that is the case and the 
sharing ritual continues to exist (now also with 
other rituals guaranteeing safe fruition).
As you return to Rivoli and Campo Alegre, you’ll 
find two theatres that are fully equipped and pre-
pared to welcome audiences, artists and teams in 
the best possible way.

TIAGO GUEDES
Diretor Artístico artistic director
e a equipa do Teatro Municipal do Porto
and Teatro Municipal do Porto team
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DANÇA DANCE

19  ANNE TERESA DE KEERSMAEKER / ROSAS (BE) DRUMMING FOCO STEVE

39  THÉO MERCIER & STEVEN MICHEL (FR) AFFORDABLE SOLUTION  
FOR BETTER LIVING DOUBLE TROUBLE #02

61  (LA) HORDE COM WITH BALLET NATIONAL DE MARSEILLE (FR) 
ROOM WITH A VIEW DDD 

63  LUIZ DE ABREU (BR) O SAMBA DO CRIOULO DOIDO DDD

65  FRANÇOIS CHAIGNAUD & AKAJI MARO (FR/JPN) GOLD SHOWER DDD

67  ALESSANDRO SCIARRONI AUGUSTO DDD

69  JOÃO FIADEIRO & CAROLINA CAMPOS ÇA VA EXPLOSER DDD 
71 GUILHERME DE SOUSA & PEDRO AZEVEDO FINISSAGE DDD

73 CATHERINE GAUDET L'AFFADISSEMENT DU MERVEILLEUX DDD

75 VICTOR HUGO PONTES OS TRÊS IRMÃOS DDD

77 JORGE JÁCOME & MARCO DA SILVA FERREIRA SIRI DDD

111  COMPANHIA NACIONAL DE BAILADO  
/ MARCO DA SILVA FERREIRA/ FILIPE PORTUGAL  
PRIMEIRA VEZ: CORPOS DE BAILE + MEU CORPO TEU ECO

129 EURIPIDES LASKARIDIS (GR) ELENIT
 PALCOS INSTÁVEIS / COMPANHIA INSTÁVEL
21   CARMINDA SOARES & MARIA SOARES IT’S A LONG YESTERDAY
57   JOANA COUTO IF ONLY THIS WAS ABOUT FOOD  

+ MARGARIDA GARCEZ COR DE BURRO QUANDO FOGE
107   SARA SILVA, THAMIRIS CARVALHO & VINICIUS FERREIRA BETON
127   ANA MULA CUECAS EM OITO

TEATRO THEATRE

25 COMPANHIA JOÃO GARCIA MIGUEL PASSOS EM VOLTA
27  RENATA PORTAS / PÚBLICO RESERVADO  

DRAMATÍCULOS DE SAMUEL BECKETT
31  PAULA DIOGO & TÓNAN QUITO PAISAGEM
81 MANUELA INFANTE (BR) ESTADO VEGETAL FITEI

83  PATRÍCIA PORTELA & ALEXANDRE DAL FARRA / RECONCILIAÇÃO FITEI

85 ISABEL COSTA / OS POSSESSOS MARATONA DE MANIFESTOS FITEI

87 TEATRO DO NOROESTE ROTTWEILER FITEI

89  TEATRO DE FERRO / IGOR GANDRA MAIAKOVSKI  
— REGRESSO AO FUTURO FITEI

91 JANAINA LEITE (BR) STABAT MATER FITEI

93 RENATA CARVALHO (BR) MANIFESTO TRANSPOFÁGICO FITEI

95 RAQUEL S. AMOR.DEMÓNIO FITEI

125 JOANA PROVIDÊNCIA FAMÍLIAS IMAGINÁRIAS PARALELO

PROGRAMAÇÃO MAR 2020 - JUL 2021 
PROGRAMME MAR 2020 - JUL 2021

CRUZAMENTOS DISCIPLINARES DISCIPLINARY CROSSINGS

37  INGRI FIKSDAL (NOR) DIORAMA FOR PORTO DOUBLE TROUBLE #02

41  FLÁVIO RODRIGUES  
LAIVOS | ANTE IMPROVISOS E RESSONÂNCIAS DOUBLE TROUBLE #02

43  TALES FREY (BR/PT) CONJUNTO SENSÍVEL  
+ TAPETE VERMELHO DOUBLE TROUBLE #02

105 RENAUD HERBIN (FR) ECO OCO PARALELO

131  JONATHAN ULIEL SALDANHA 3 X LITHIUM SOLO DRILL
  PAR(S) 
49   PEDRO NEVES MARQUES & TERESA COUTINHO
143   SOFIA ARRISCADO & COSTANZA GIVONE

CIRCO CONTEMPORÂNEO CONTEMPORARY CIRCUS

133  CIRQUE AITAL (FR/FIN) POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE TRENGO

MÚSICA MUSIC

23  UNDERSTAGE 
29  JOANA GAMA AS ÁRVORES NÃO TÊM PERNAS PARA ANDAR PARALELO

17  DRUMMING GP STEVE REICH HIGHLIGHTS FOCO STEVE

  CURSO DE MÚSICA SILVA MONTEIRO / NOVOS TALENTOS
47   NOVITATIS TRIO – ISABEL FERREIRA, JOANA FONSECA  

& EUGÉNIO MOURA
99   JOSÉ MIGUEL BORGES 
119   DUO FRANCISCO BERÉNY DOMINGUES & TIAGO AZEVEDO E SILVA
137   INÊS LEITE 

LITERATURA LITERATURE

  QUINTAS DE LEITURA 
33  A GREVE DOS CONTROLADORES DE VOO
55  É PRECISO DIZER FEBRE EM VEZ DE DIZER INOCÊNCIA
109  A MINHA CARNE É O TEU NEVOEIRO PERPÉTUO

PENSAMENTO THOUGHT

117  UNIVERSIDADE LUSÓFONA DO PORTO / MULTIPLEX  
JÚLIO BRESSANE

  UNIVERSIDADE LUSÓFONA DO PORTO / DO ACONTECIMENTO
45  SILVESTRE PESTANA 
97  MOISÉS DE LEMOS MARTINS 
115  ISABEL BABO
135  LOUIS QUÉRÉ
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MARÇO 
MARCH

FOCO STEVE 
DRUMMING GP Steve Reich highlights 
ANNE TERESA DE KEERSMAEKER 
/ ROSAS Drumming

COMPANHIA INSTÁVEL 
/ PALCOS INSTÁVEIS 
Carminda Soares & Maria R. Soares It’s a long yesterday

UNDERSTAGE 

COMPANHIA JOÃO GARCIA MIGUEL 
Passos em volta

RENATA PORTAS / PÚBLICO RESERVADO 
Dramatículos de Samuel Beckett 

JOANA GAMA 
As árvores não têm pernas para andar 

PAULA DIOGO & TÓNAN QUITO
PAISAGEM 

QUINTAS DE LEITURA 
A greve dos controladores de voo 

DOUBLE TROUBLE #02 
INGRI FIKSDAL Diorama for Porto
THÉO MERCIER & STEVEN MICHEL 
Affordable solution for better living
FLÁVIO RODRIGUES 
Laivos | Ante improvisos e ressonâncias 
TALES FREY Conjunto sensível + Tapete vermelho

UNIVERSIDADE LUSÓFONA DO PORTO 
/ DO ACONTECIMENTO Silvestre Pestana 

CURSO DE MÚSICA SILVA MONTEIRO 
/ NOVOS TALENTOS Novitatis Trio: Isabel Ferreira clarinete clarinet

Joana Fonseca viola d’arco bow viola & Eugénio Moura piano

PAR(S) 3 - ARTES PERFORMATIVAS 
& IMAGEM ONLINE 
Pedro Neves Marques & Teresa Coutinho
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PROGRAMA PROGRAMME

5 21.00h Sex Fri
DRUMMING GRUPO DE PERCUSSÃO
Steve Reich Highlights
CAMPO ALEGRE Auditório

6 15.00h - 16.00h Sáb Sat 
ENCONTRO: DESCORTINAR
Com with Daniel Moreira
CAMPO ALEGRE Auditório

6 19.00h Sáb Sat
DRUMMING GRUPO DE PERCUSSÃO
Steve Reich Highlights
CAMPO ALEGRE Auditório

12 21.00h  Sex Fri
ANNE TERESA DE KEERSMAEKER 
/ ROSAS
Drumming
RIVOLI Grande Auditório

12  Sex Fri
CONVERSA PÓS-ESPETÁCULO 
POST PERFORMANCE TALK
Com with Né Barros
RIVOLI Grande Auditório

13 15.00h - 16.30h Sáb Sat 
HISTÓRIA(S) DA DANÇA
Com with Teresa Vaz
RIVOLI Grande Auditório

13 19.00h Sáb Sat
ANNE TERESA DE KEERSMAEKER 
/ ROSAS
Drumming
RIVOLI Grande Auditório

12–14 10.00h - 13.00h Sex Fri - Dom Sun
OFICINA: DRUMMING REPERTOIRE
com with Fumyo Ikeda
RIVOLI Sala de Ensaios

FOCO STEVE

MARÇO MARCH

Sex Fri 5 
Dom Sun — 14

DANÇA DANCE
MÚSICA MUSIC
OFICINA WORKSHOP

1936 Nova Iorque, nasce Stephen Michael 
Reich. Stephen Michael Reich is born in New York.

 1970 Reich compõe Drumming, uma das suas 
mais icónicas composições. Reich composes 
Drumming, one of his most iconic pieces.

 1998 Anne Teresa De Keersmaeker cria 
a peça epónima a partir da composição mini-
malista de Reich, que se desenvolve de uma 
forma similar - uma frase de movimento sin-
gular serve de base às infinitas variações pelo 
tempo e espaço, num vórtice energético. Anne 
Teresa De Keersmaeker creates the eponymous 
piece based on Reich’s minimal composition, whi-
ch unfolds in a similar fashion - one unique mo-
vement phrase provides the basis for an infinite 
number of variations across time andΩ space in 
an energetic vortex.

2001 Drumming , de Anne Teresa De Keers-
maeker, apresenta-se pela primeira vez no Por-
to. Drumming, by Anne Teresa De Keersmaeker, 
comes to Porto for the first time.

 2021 Drumming, de Anne Teresa De Keers-
maeker - 20 anos depois da sua primeira apre-
sentação no Porto e 23 anos depois da sua cria-
ção -, regressa ao Teatro Rivoli. Drumming, by 
Anne Teresa de Keersmaeker, returns to Teatro 
Rivoli 20 years after its first presentation in Por-
to and 23 years after its creation.

 2021 Drumming Grupo de Percussão apre-
senta Steve Reich Highlights. Drumming Grupo 
de Percussão presents Steve Reich Highlights.

 2021 Foco STEVE Reich - de 5 a 14 de Março 
de 2021 no Teatro Municipal do Porto, com Anne 
Teresa De Keersmaeker /Rosas, Drumming 
Grupo de Percussão, Descortinar, História(s) da 
Dança, conversa pós-espetáculo e workshop de 
dança para profissionais. Focus STEVE Reich, from 
March 5 to 14, 2021, at Teatro Municipal do Porto, 
with Rosas, Drumming Grupo de Percussão, Descor-
tinar, História(s) da Dança, a post-performance talk 
and a dance workshop for professionals.
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 Steve Reich é considerado um dos mais 
importantes e influentes compositores dos 
séculos XX e XXI pelo seu poder imagético 
e criativo. É um dos criadores e impulsionado-
res da chamada música minimal. A sua música 
caracteriza-se por um pulso constante, repe-
tição de motivos e uso frequente de cânones 
que se desenvolvem dentro de estruturas ri-
gorosas, ritmos propulsores, harmonias de di-
versos géneros musicais (especialmente o jazz) 
e uma orquestração repleta de cores. O legado 
de Steve Reich tem influenciado compositores 
e músicos por todo o planeta pela sua indiscu-
tível autenticidade. O jornal The Guardian des-
creve-o como um dos poucos compositores que 
"alterou o rumo da história da música” e a The 
New Yorker refere-se a Reich como “o músico 
e pensador mais original dos nossos tempos”.

Steve Reich is seen as one of the most relevant and 
influential composers of the 20th and 21st centu-
ries for his imagery and creativity, and for be-
ing one of the creators and promoters of so-called 
minimal music. His music is characterised by a 
constant beat, motif repetition and the frequent 
use of canons unfolding within strict structures, 
driving rhythms, harmonies from several musi-
cal genres (especially jazz) and a highly coloured 
orchestration. Steve Reich’s legacy has influenced 
composers and musicians all over the planet for 
its unquestionable authenticity. The Guardian 
describes him as one of the few composers who 
“changed the course of musical history”, and The 
New Yorker refers to Reich as “the most original 
musician and thinker of our time”.

 FOCO STEVE

MARÇO MARCH

Sex Fri 21.00h 5
Sáb Sat 19.00h 6

CAMPO ALEGRE Auditório
9.00€ 1.10h >6

MÚSICA MUSIC

DRUMMING 
GRUPO DE 
PERCUSSÃO
Steve Reich Highlights

DIREÇÃO ARTÍSTICA E PERCUSSÃO ARTISTIC DIRECTION AND PERCUSSION Miquel Bernat 
PERCUSSÃO PERCUSSION André Dias, João Cunha, João Dias, Jeffery Davis, Pedro Góis, Pedro 
Oliveira, Rui Rodrigues PIANO Lígia Madeira, Luís Duarte ORGÃO ELÉCTRICO ELECTRIC ORGAN 
Telmo Marques VOZ VOICE Ângela Alves, Eva Braga Simões, Joana Valente DESENHO E OP-
ERAÇÃO DE SOM SOUND DESIGN AND OPERATION Süse Ribeiro DESENHO DE LUZ LIGHTING 
DESIGN Emanuel Pereira

EM PARALELO

6 15.00h - 16.00h Sáb Sat
ENCONTRO: DESCORTINAR
com with Daniel Moreira
Pag. 153

PROGRAMA PROGRAMME

Dance Patterns 1999
Music for pieces of Wood 1973
Sextet 1984: para percussão e teclas 
for percussion and keyboards
Music for Mallets Instruments, Voices 
and Organ 1973
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Drumming (1998) is one of Anne Teresa De Keers-
maeker’s most iconic choreographies, written to 
the eponymous, minimalistic percussion score by 
Steve Reich. The music starts with a single rhyth-
mic motif, which subsequently multiplies and un-
folds into a rich cornucopia of textures including 
drums, woodwinds, brass and voice. Reich here 
ramps up the technique already used in his earlier 
composition Piano Phase: through minor tempo 
accelerations the musicians almost imperceptibly 
push their unison out of joint, resulting in a nev-
er-ending volley of canons. In the dance, the cho-
reographic complexity was devised in a similar 
fashion: a single movement phrase serves as the 
foundation for an infinite number of variations 
across time and space. When the music stops and 
the bodies come to a halt, the audience realizes 
what they have witnessed: a wave of pure dance 
and pure sound, a vortex of vital energy.

 Drumming (1998) é uma das coreografias 
mais emblemáticas de Anne Teresa De Keer-
smaeker, escrita para uma partitura epóni-
ma de percussão minimalista de Steve Reich. 
A música começa com um único motivo rítmi-
co, que depois se multiplica e desenvolve numa 
cornucópia de texturas, incluindo tambores, 
sopros, metais e voz. Reich intensifica aqui 
a técnica já utilizada numa composição ante-
rior, Piano Phase: através de pequenas acelera-
ções de tempo, os músicos desfazem a sincro-
nia de forma quase impercetível, o que resulta 
numa troca de cânones interminável. Na dan-
ça, a complexidade coreográfica foi concebida 
de forma semelhante: uma única sequência de 
movimentos serve de alicerce para um núme-
ro infinito de variações no tempo e no espaço. 
Quando a música para e os corpos se detêm, 
o público apercebe-se daquilo que presenciou: 
uma vaga de dança pura e som puro, um vór-
tice de energia vital.

COREOGRAFIA CHOREOGRAPHY Anne Teresa De Keersmaeker BAILARINOS DANCED BY 
(ALTERNATING) Kim Amankwaa, Boštjan Antončič, Laura Bachman, Alex Blondeau, Cassandre 
Cantillon, Lav Crnčević, Sophia Dinkel, José Paulo dos Santos, Léa Dubois, Anika Edström 
Kawaji, Papis Faye, Rafael Galdino, Frank Gizycki, Yuika Hashimoto, Thomas Higginson, Audrey 
Merilus, Mariana Miranda, Laura Maria Poletti, Margarida Ramalhete, Soa Ratsifandrihana, 
Lena Schattenberg, Cintia Sebők, Jacob Storer, Mamadou Wagué CRIADO EM 1998 COM CRE-
ATED IN 1998 WITH Iris Bouche, Bruce Campbell, Marta Coronado, Alix Eynaudi, Fumiyo Ikeda, 
Martin Kilvády, Oliver Koch, Cynthia Loemij, Roberto Oliván de la Iglesia, Ursula Robb, Taka 
Shamoto, Rosalba Torres MÚSICA MUSIC Steve Reich, Drumming CENÁRIO E LUZ SET AND 
LIGHTING Jan Versweyveld FIGURINOS COSTUMES Dries Van Noten PRODUÇÃO PRODUCTION 
1998 Rosas, La Monnaie / De Munt (Brussels), La Bâtie - Festival de Genève COPRODUÇÃO 
CO-PRODUCTION La Monnaie / De Munt (Brussels), Sadler’s Wells (London), Les Théâtres de 
la Ville de Luxembourg 

ANNE 
TERESA DE 
KEERSMAEKER 
/ ROSAS
Drumming 1998

Bélgica Belgium 
DANÇA DANCE

RIVOLI Grande Auditório
12€ 1.00h >12

RE : MONTAR

 FOCO STEVE

MARÇO MARCH

Sex Fri 21.00h 12
Sáb Sat 19.00h 13

EM PARALELO

12 - 14 10.00h - 13.00h Sex Fri – Dom Sun
OFICINA: DRUMMING REPERTOIRE
com with Fumyo Ikeda
Pag. 151

12  Sex Fri 
CONVERSA PÓS-ESPETÁCULO
com with Né Barros

13 15.00h - 16.00h Sáb Sat 
HISTÓRIA(S) DA DANÇA
com with Teresa Vaz
Pag. 152
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PALCOS 
INSTÁVEIS
Carminda Soares 
& Maria R. Soares
It’s a long yesterday

COMPANHIA 
INSTÁVEL 

DANÇA DANCE

CAMPO ALEGRE Sala de Ensaios
7€ 1.00h >12

MARÇO MARCH

Sáb Sat 17.00h & 21.00h 6

 Um ou dois corpos, seis no máximo.
It’s a long yesterday é um exercício sobre o de-
sejo, a fratura e a multiplicação.

One or to bodies; six at most.
It’s a long yesterday is an exercise on desire, frac-
ture and multiplication.

CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO CREATION AND PERFORMANCE Carminda Soares & Maria R. 
Soares MÚSICA ORIGINAL ORIGINAL MUSIC Antonio Marotta VÍDEO Alberto Seixas OLHAR 
EXTERNO EXTERNAL LOOK Cristina Planas Leitão, Lara Russo APOIO À RESIDÊNCIA RESI-
DENCY SUPPORT Companhia Instável, Visões Úteis, Associazione Culturale Alchemilla, TUP 
- Teatro Universitário do Porto

COPRODUÇÃO CO-PRODUCTION Teatro Municipal do Porto, Companhia Instável
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DATAS DATES

MARÇO MARCH
12 23.00h Sex Fri
Em coprodução com 
in co-production with
AMPLIFICASOM

MAIO MAY
28 23.00h Sex Fri
Em coprodução com 
in co-production with
MATÉRIA PRIMA

JUNHO JUNE
11 23.00h Sex Fri
Em coprodução com 
in co-production with
LOVERS & LOLLYPOPS

UNDERSTAGE

MÚSICA MUSIC

RIVOLI Subpalco
7€ 1.00h >16

 O subpalco de um Teatro pode ter diver-
sas funções, mas, na maioria dos casos, fun-
ciona como espaço de armazém e de cargas 
e descargas para os espetáculos apresentados. 
O subpalco do Rivoli é, desde 2015, palco de um 
ciclo de música, com concertos mensais que 
ocupam o espaço e o transfiguram por com-
pleto, tornando-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 
concerts that occupy space and transfigure it com-
pletely, thus making it another stage of the city. 
The programes programmers include Matéria Pri-
ma, Lovers & Lollypops and Amplificasom.

p. 24
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 Os textos de Herberto Hélder são um pre-
texto 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 especial de biografia que desafia a pers-
petiva moral com que nos vemos, com que re-
vestimos natural e repetidamente as nossas 
cicatrizes, como se os hábitos de vida, de lin-
guagem, de gestos nos defendessem de nós 
mesmos. As palavras funcionam aqui como 
passos em volta, como olhares que nos fazem 
tremer, como raios incisivos que assustam 
e atraem. Há tantas frases, tantas palavras, 
que afrontá-los é uma viagem antiga, uma dan-
ça de cadeiras e mesas de pernas partidas.
Os comboios que vão para Antuérpia fala de uma 
árvore esquisita, do amor e da sua capacida-
de de nos abrir o coração aos homens e des-
se sentimento de desespero difuso de alguém 
que luta num corpo fechado por se libertar em 
direção 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 pássa-
ro 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 bri-
lho 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 restless 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

TEATRO THEATRE

CAMPO ALEGRE Auditório
9€ 1.20h >16

MARÇO MARCH

Sáb Sat  21.00h 13
Dom Sun 17.00h 14

 Dom Sun 19.00h 14
disponível durante available for 24h

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 DIREC-
TOR Rita Costa FIGURINOS COSTUMES Rute Osório de Castro DIREÇÃO TÉCNICA TECHNICAL 
DIRECTOR Roger Madureira DIREÇÃO DE PRODUÇÃO PRODUCTION DIRECTOR Georgina Pires 
APOIO TÉCNICO TECHNICAL SUPPORT Audex
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AUTOR AUTHOR Samuel Beckett (Rockaby, Not I, Ohio Impromptu, Footfalls, Play) TRADUÇÃO 
TRANSLATION Jorge Palinhos ENCENAÇÃO DIRECTED BY Renata Portas DRAMATURGISTA 
DRAMATURGY ASSISTANT Hugo Santos INTÉRPRETES PERFORMED BY Cláudia Lazáro, 
Maria Inês Peixoto, Pedro Damião, Pedro Manana ESPAÇO CÉNICO SET DESIGN Sérgio Leitão 
FIGURINOS COSTUMES Jordann Santos DESENHO DE LUZ LIGHTING DESIGN Diogo Mendes 
MÚSICA E SONOPLASTIA MUSIC AND SOUND DESIGN Manuel Brázio COMUNICAÇÃO E IM-
AGEM COMMUNICATION AND IMAGE lina&nando REGISTO VÍDEO/DOCUMENTAÇÃO VIDEO 
AND DOCUMENTATION Luís Porto/ Público Reservado PRODUÇÃO EXECUTIVA EXECUTIVE 
PRODUCTION Mafalda Garcia / Público Reservado

COPRODUÇÃO CO-PRODUCTION Teatro Municipal do Porto

RENATA PORTAS 
/ PÚBLICO 
RESERVADO
Dramatículos 
de Samuel Beckett

estreia premiere
TEATRO THEATRE

RIVOLI Pequeno Auditório
9€ 1.45h >12

MARÇO MARCH

Qui Thu 21.00h 18
Sex Fri 19.00h 19

Sáb Sat 21.00h 20

 (...) and low
for another
at her window
another like herself 
a little like
another living soul
one other living soul
at her window …
(Rockaby, Beckett)

Tempo e morte. Tempus fugit. 
Falar nos intervalos da morte: numa cadeira 
ou numa urna pré-funerária, em toda a par-
te. O homem é o único animal a quem foi dada 
a linguagem e com esta a possibilidade de po-
voar o mundo de nomes, cognomes, regras.
Babel, a torre das línguas, nunca desapare-
ceu - porque o gesto da fala pede o exercício 
da escuta, e a palavra é o poliedro novariniano.
Entre a tragédia de existir e o abismo de desa-
parecer, Beckett escolhe doar-nos, malgré tout, 
figuras humanas, vozes e rarefacção. 
Em face à morte, falar.
Pode o teatro ser ainda esta ágora a meio ca-
minho do verbo criador e da morte?
Cremos que sim, eis-nos aqui. 
— Renata Portas

Time and death. Tempus fugit.
To speak when death rests: in a chair or in a pre-fu-
neral casket; everywhere.
Man is the only animal to whom language was giv-
en, and with it the chance to populate the world 
with names, aliases and rules.
Babel, the tower of languages, never disappeared, 
because speaking requires listening, and the word 
is Novarina’s polyhedron.
Between the tragedy of existence and the abyss of 
disappearance, Beckett chooses to give us, malgré 
tout, human figures, voices and scarcity.
To speak when faced with death.
Is theatre still able to be this agora halfway be-
tween the creative word and death?
We believe so; here we are.
— Renata Portas
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 Já repararam que desde que são semea-
das, as árvores permanecem sempre no mes-
mo sítio, a partir do qual se alimentam, se de-
fendem e se reproduzem? Não são como nós, 
que nascemos num país e podemos viajar ou 
até ir morar para o outro lado do planeta. E tal 
como a música difere de continente, podemos 
encontrar árvores muito diferentes espalha-
das pelo mundo: árvores que são autênticas 
casas, outras que atraem multidões para se-
rem admiradas, outras que produzem material 
que já chegou à lua... Mas não quero estragar 
a surpresa: no meu concerto vou contar-vos 
histórias sobre o mundo maravilhoso das ár-
vores com a ajuda de um pequeno grande ins-
trumento: o toy piano! 
— Joana Gama

JOANA GAMA
As árvores não têm 
pernas para andar

MÚSICA MUSIC

CAMPO ALEGRE Sala estúdio
2.5€ (crianças e grupos escolares 
children and school groups)
7€ (adultos adults)
30min >3

TOY PIANO E HISTÓRIAS TOY PIANO AND STORIES Joana Gama MÚSICA ORIGINAL ORIGINAL 
MUSIC João Godinho ILUSTRAÇÕES ILLUSTRATIONS Francisco Eduardo CENOGRAFIA SET 
DESIGN Eles® 

COPRODUÇÃO CO-PRODUCTION Teatro Municipal do Porto, Fundação Lapa do Lobo, São Luiz 
Teatro Municipal, CAE Sever do Vouga, Centro Cultural Vila Flor 

 PARALELO

MARÇO MARCH

ver com a escola school session
Sex Fri 10.30h & 14.30h 19

ver em familia family session
Sáb Sat 16.00h 20

 Dom Sun 11.00h 21
disponível durante available for 24h

Have you noticed that once planted trees forever 
remain in the same place, from where they feed, 
protect and reproduce themselves? They are not 
like us, born in a country and able to travel—or 
even move—to the other side of the planet. And in 
the same way music changes from one continent 
to the other, we can find very different trees scat-
tered throughout the world: trees that are actual 
houses, others that attract crowds in admiration, 
others that produce material that has reached the 
Moon… But I do not wish to ruin the surprise: in 
my concert, I will tell you stories about the won-
derful world of trees with the help of a small but 
great instrument: the toy piano! 
— Joana Gama
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EM PARALELO

20 16.45h - 17.25h Sáb Sat
PALCO PARA TODA A OBRA
com with Ángela Diaz Quintela
Pag. 153
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PAULA DIOGO 
& TÓNAN QUITO
COM WITH FOGUETES MARAVILHA Brasil Brazil

PAISAGEM
Ciclo Sobre lembrar e esquecer

 Paula Diogo imaginou o ciclo Sobre lem-
brar e esquecer para falar sobre o modo como 
a memória opera nas nossas vidas. PAISAGEM, 
uma cocriação com Tónan Quito e o coletivo 
Foguetes Maravilha, é o segundo momento 
deste ciclo iniciado em 2018. Uma conversa 
sobre duas peças curtas de Harold Pinter ser-
ve de ponto de partida para este espetáculo. 
Em ambas, um casal de meia idade dialoga 
(ou monologa) sobre episódios que só um deles 
parece recordar ou que ambos recordam de 
forma completamente diferente. Estas peças 
servem de mote para falar sobre aquilo que 
mantém as pessoas juntas ao longo dos anos 
e como se estabelecem as relações de intimi-
dade e interdependência.

Paula Diogo conceived the series Sobre lembrar e 
esquecer [On Remembering and Forgetting] to dis-
cuss the way memory operates in our lives. Pais-
agem [Landscape], co-created with Tónan Quito 
and the Foguetes Maravilha collective, is the sec-
ond instalment of a trilogy that started in 2018. 
A conversation about two short pieces by Harold 
Pinter, is the starting point for this performance. 
They both feature a middle-aged couple in a dia-
logue (or monologue) about events that only one 
of them seems to remember or that both remember 
in completely different ways. These pieces work as 
a motto to talk about what keeps people together 
over the years and how intimacy and interdepend-
ence relations are established.

TEATRO THEATRE

CAMPO ALEGRE Auditório
9€ 40min >12

MARÇO MARCH

Sex Fri 21.00h 19
Sáb Sat 19.00h 20

CRIAÇÃO E PERFORMANCE CREATION AND PERFORMANCE Paula Diogo & Tónan Quito CO-
CRIAÇÃO CO-CREATION Alex Cassal, Renato Linhares, Stella Rabello (Foguetes Maravilha) 
DESENHO DE LUZ LIGHTING DESIGN Wilma Moutinho DESENHO DE SOM SOUND DESIGN João 
Bento APOIO COMUNICAÇÃO COMMUNICATION SUPPORT Carlos Alves ESPAÇO CÉNICO SET 
DESIGN Fernando Ribeiro PRODUÇÃO EXECUTIVA EXECUTIVE PRODUCTION Vanda Cerejo 
RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO COPRODUCTION RESIDENCY O Espaço do Tempo

CO-PRODUÇÃO COPRODUCTION Teatro Municipal do Porto, Má-Criação, Centro Cultural de Belém 

EM PARALELO 

17 15.00h - 18.00h Qua Wed 
OFICINA PAISAGEM 
com with Foguetes Maravilha 
Pag. 151
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 Três anos depois, regressa a este ciclo 
uma voz importante da poesia portuguesa – 
Jorge Sousa Braga. No início da sessão, con-
versará com Carlos Mendes de Sousa.
O poeta explica o universo deste serão: "Os 
poetas escrevem ou voam sem controlo algum. 
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 contro-
ladores 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 
Sousa Braga, destacando alguns poemas do 
seu mais recente livro A Matéria Escura.
Entre leituras, será apresentado o projeto 
O Xú, música espontânea de Rui Oliveira e Bi-
tocas Fernandes. Música corporal com predo-
minância da voz. Harmonias, ritmos e melo-
dias em busca de um sentido que una público 
e músicos num só corpo.
Avelino Sá assina a imagem da sessão. A bus-
ca silenciosa e incendiária da palavra dentro 
da pintura e do desenho. O som do espanto.
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 por-
tuguesas da atualidade: The Black Mamba. 
Desta vez, Tatanka apresenta-se a solo (voz 
e guitarra), com temas de Pouco Barulho, ál-
bum editado em 2019.

Three years later, Jorge Sousa Braga, one of the 
main Portuguese poets, returns to this poetic se-
ries and talks to Carlos Mendes de Sousa at the 
beginning of the sitting.
The poet explains the universe of the evening: “Po-
ets write or fly without control of any kind. Nose 
diving, gliding, flapping their non-existing wings. 
Sometimes, they can’t withstand the weight of 
everyday life and come crashing down. Poets are 
the first to endorse air traffic controllers’ strikes. 
Or their inexistence. Poetry without wings is no 
poetry.”
We shall go through the work of Jorge Sousa Bra-
ga in the voices of Cristiana Sabino, Paula Cortes 
and José Anjos, highlighting some poems from his 
most recent book A Matéria Escura.
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 is in charge of the session's image. The 
quiet and incendiary quest for words within paint-
ing 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, Tatan-
ka performs solo (voice and guitar) with songs 
from the 2019 album, Pouco Barulho.

QUINTAS 
DE LEITURA
A greve dos 
controladores de voo

LITERATURA LITERATURE

CAMPO ALEGRE Auditório
9€  1.30h >12

MARÇO MARCH

Qui Thu 22.00h 25
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Com a participação de 
with the participation of: 

Avelino Sá IMAGEM IMAGE
Carlos Mendes de Sousa
Cristiana Sabino LEITURAS READINGS
Jorge Sousa Braga LEITURAS READINGS
José Anjos LEITURAS READINGS
O Xú (Rui Oliveira & Bitocas Fernandes) MÚSICA MUSIC
Paula Cortes LEITURAS READINGS
Tatanka MÚSICA MUSIC



PROGRAMA PROGRAMME

26 MAR Sex Fri

18.00h
INGRI FIKSDAL
Diorama for Porto
Jardim das Virtudes

19.30h
FLÁVIO RODRIGUES
LAIVOS | Ante improvisos e ressonâncias
RIVOLI Foyer Grande Auditório

21.00h
THÉO MERCIER & STEVEN MICHEL
Affordable solution for better living
RIVOLI Palco do Grande Auditório

22.00h
TALES FREY
Conjunto sensível
RIVOLI Foyer Grande Auditório

27 MAR Sáb Sat

13.30h
INGRI FIKSDAL
Diorama for Porto
Praça D. João I

15.00h
TALES FREY
Tapete vermelho
RIVOLI Sala de ensaios

16.30h
FLÁVIO RODRIGUES
LAIVOS | Ante improvisos e ressonâncias
RIVOLI Foyer Grande Auditório

18.00h
INGRI FIKSDAL
Diorama for Porto
Praça D. João I

19.00h
THÉO MERCIER & STEVEN MICHEL
Affordable solution for better living
RIVOLI Palco do Grande Auditório

20.00h
TALES FREY
Conjunto sensível
RIVOLI Foyer Grande Auditório

 A segunda edição do Double Trouble, desta 
vez no Teatro Rivoli, é pensada em torno das 
questões do tempo e da matéria, com traba-
lhos onde o ritmo, a contemplação e o lugar do 
corpo são centrais.
São apresentados 4 artistas nacionais e in-
ternacionais, com percursos e assinaturas 
singulares num programa que nos pede para 
estarmos juntos a contemplar o futuro, crian-
do intersecções entre o ato performativo e o 
aqui e agora.
Flávio Rodrigues apresenta LAIVOS | Ante im-
provisos e ressonâncias, um projeto híbrido e de 
cariz experimental, onde a paisagem sonora, 
a criação e manipulação de objetos, escultura 
e desenho são invocados; Tales Frey, em dose 
dupla com Tapete Vermelho e Conjunto Sensí-
vel, traz-nos peças escultóricas, de partilha 
de tempo e espaço; Ingri Fiksdal apresenta 
Diorama for Porto, uma performance tridimen-
sional com sonoplastia de Jenny Hval e Las-
se Marhaug, na Praça D. João I e no Jardim 
das Virtudes; pela primeira vez em Portugal 
o coreógrafo Steven Michel e o artista plástico 
Théo Mercier apresentam Affordable solution 
for better living, onde quebram tabus de uma 
sociedade saudável construindo uma Kallax - 
a famosa estante do Ikea, transpondo um sis-
tema comercial para uma peça coreográfica.
Este novo segmento da temporada potencia 
o questionamento sobre modos de criar e fazer, 
através de discursos indisciplinados.

The second edition of Double Trouble, this time 
taking place at Teatro Rivoli, is designed around 
the issues of time and matter, featuring works 
where rhythm, contemplation and the place of the 
body are central. 
We present four Portuguese and international art-
ists with peculiar paths and signatures in a pro-
gramme that calls for us to be together in contem-
plation of the future, intersecting the performing 
act and the here and now. 
Flávio Rodrigues presents LAIVOS | Ante impro-
visos e ressonâncias, a hybrid project of experi-
mental nature that summons soundscape, object 
creation/manipulation, sculpture and drawing. 
Tales Frey brings us two sculptural pieces that 
share time and space: Tapete Vermelho and Con-
junto Sensível. Ingri Fiksdal presents Diorama 
for Porto, a three-dimensional performance with 
sound design by Jenny Hval and Lasse Marhaug, 
at the D. João I square and the Garden Park of 
Virtues. For the first time in Portugal, choreogra-
pher Steven Michel and visual artist Théo Mercier 
present Affordable solution for better living, break-
ing taboos of a healthy society by assembling one 
kallax (Ikea’s famous bookcase) and displacing 
a commercial system into a choreographic piece. 
This new section of the season boosts the ques-
tioning of the creating and making methods with 
unruly discourses. 
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 Com o conjunto de performances Dio-
rama, Fiksdal encena visões específicas de 
paisagens naturais e urbanas em cidades 
e contextos diferentes. “Diorama” refere-se 
habitualmente a um modelo tridimensional de 
paisagem, como a que se encontra nos museus 
de história natural, mas também remete para 
o teatro criado por Louis Daguerre, em 1822, 
em que o público observava grandes pinturas 
de paisagens em transformação por ação de 
uma luz habilmente manipulada, efeitos sono-
ros e interpretações ao vivo. 
Em Diorama for Porto, Fiksdal usa a coreo-
grafia como uma lente com a qual ela altera 
ou intervém sobre uma visão específica e o 
seu contexto. As performances refletem sobre 
a passagem do tempo, a lenta transformação 
da paisagem e a cenografia enquanto prática 
ecológica de corpos humanos e não-humanos. 
A música é composta pela norueguesa Jenny 
Hval e pelo artista noise Lasse Marhaug, pas-
sando de um eco grave e contínuo a um ruído 
industrial interrompido a vozes sussurradas 
indistintamente perdendo-se na paisagem. 

INGRI FIKSDAL
Diorama for Porto

Noruega Norway
estreia nacional national premiere 
PERFORMANCE

JARDIM DAS VIRTUDES  
+ PRAÇA D. JOÃO I
Entrada livre free entrance 
50min >6

 DOUBLE TROUBLE

MARÇO MARCH

Jardim das Virtudes
Sex Fri 18.00h 26

 
Praça D. João I

Sáb Sat 13.30h & 18.00h 27 

With the Diorama performance series, Fiksdal 
stages particular views of natural and urban land-
scapes in different cities and contexts. The word 
“diorama” often refers to a three-dimensional 
model of a landscape, like the ones as displayed 
in museums of natural history. Another use of the 
word is for the French diorama theatre invented 
by Louis Daguerre in 1822, where the audience 
sat watching big landscape paintings transform 
through skilfully manipulated light, sound effects, 
and live performers. 
In Diorama for Porto, Fiksdal uses choreography 
as a lens, through which she alters or interferes 
with a particular view and its context. The per-
formances reflect on the passing of time, on the 
slow change in landscape, and scenography as 
an ecological practice of bodies both human and 
non-human. The music is composed by Norwegian 
musician Jenny Hval and noise artist Lasse Mar-
haug, and shifts from a drone-like echo to a punc-
tured, industrial noise to indecipherable whisper-
ing voices drifting into the landscape. 

CONCEITO E COREOGRAFIA CONCEPT & CHOREOGRAPHY Ingri Fiksdal INTERPRETAÇÃO 
PERFORMED BY Alunos da students of ESMAE - Escola Superior de Música e Artes do 
Espetáculo MÚSICA MUSIC Jenny Hval, Lasse Marhaug FIGURINOS COSTUMES Fredrik Floen 
INTÉRPRETES DANCERS Jeffrey Young, Rannei Grenne, Pernille Holden, Harald Behaire, Louis 
Schou-Hansen PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PRODUCTION & DISTRIBUTION Nicole Schuchardt 
PRODUÇÃO E GESTÃO PRODUCTION & ADMINISTRATION Eva Grainger UMA PRODUÇÃO DE 
A PRODUCTION BY Ingri Fiksdal Originating commissioner Situations APOIO SUPPORT The 
Norwegian Arts Council, Norwegian Artistic Research Program COPRODUÇÃO CO-PRODUCED 
BY Black Box Teater Oslo, BIT Teatergarasjen Bergen, Dansens Hus Oslo
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In Affordable solution for better living, visual artist 
Théo Mercier and choreographer Steven Michael 
break the taboos of a society saddle with healthy 
leaving, placing a Kallax – a most peculiar totem 
– in the middle of a spotless space. The flagship 
shelf unit by the giant company Ikea – less famous 
than the Billy but more sizable and refined – epito-
mizes “beauty for all”. By transposing a commer-
cial system to a choreogrphic piece, Affordable 
solution for a better living aims to interrogate the 
commodified body, the prescribed lifestyle and the 
illusion of freedom touted by yhe major industrial 
powers. How does the corporate world stage the 
consumer’s body? Is the household the only insub-
missive space or in fact na umpteenth incarnation 
staged by a major brand? In three acts, Affordable 
solution for a better living debunks the model and 
unfurls the convictions and doubts of a nearly per-
fect and polished man. A centaur, half man and 
half furniture, absurdly builds his own custom-
ized interior, unique and yet like all the others. In 
crescendo mode, mand and space merge beauti-
fully, the smooth, harmonious and chilling world 
cracks and bends, exposing its dark side as well as 
its humanity. Aren’t people likely to self-destruct 
from within as they strive excessivley to tend to 
their interior?

 Em Affordable Solution for Better Living, 
o artista visual Théo Mercier e o coreógrafo 
Steven Michel quebram os tabus de uma so-
ciedade sobrecarregada com vida saudável, 
colocando uma Kallax – um totem muito pecu-
liar – no centro de um espaço imaculado. A es-
tante emblemática da companhia gigantesca 
Ikea – menos famosa do que a Billy mas maior 
e mais refinada – simboliza a “beleza para to-
dos”. Ao transpor um sistema comercial para 
uma peça coreográfica, Affordable Solution for 
Better Living procura questionar o corpo tor-
nado mercadoria, o estilo de vida prescrito e a 
ilusão de liberdade promovida pelas grandes 
potências industriais. Como é que o mundo 
empresarial encena o corpo do consumidor? 
Será o lar o único espaço insubmisso ou, na 
verdade, a enésima encarnação encenada por 
uma grande marca? Em três atos, Affordable 
Solution for Better Living desmascara o mode-
lo e apresenta as convicções e dúvidas de um 
homem polido e quase perfeito. Um centauro, 
meio homem meio mobília, constrói o seu pró-
prio interior personalizado, único mas igual 
a todos os outros, de forma absurda. De forma 
gradual, homem e espaço fundem-se lindamen-
te; o mundo tranquilo, harmonioso e arrepiante 
estala e verga, revelando o seu lado negro bem 
como a sua humanidade. As pessoas não têm 
tendência para se autodestruírem a partir de 
dentro ao se esforçarem excessivamente para 
cuidar do seu interior?

COM WITH Steven Michel CENÁRIO SET DESIGN Théo Mercier, Steven Michel TEXTO TEXT 
Jonathan Drillet SOM SOUND CREATION Pierre Desprats LUZ LIGHTS CREATION Eric Soyer 
FIGURINOS COSTUMES Dorota Kleszcz DIREÇÃO DE CENA STAGE MANAGEMENT François 
Boulet PRODUÇÃO EXECUTIVA EXECUTIVE PRODUCTION Alma Office, Centre dramatique 
national, APAP – Performing Europe 2020 COM O APOIO WITH THE SUPPORT OF THE Culture 
Programme of the European Union DIFUSÃO EM COLABORAÇÃO COM DIFFUSION IN COLLAB-
ORATION WITH ART HAPPENS EM COLABORAÇÃO COM IN COLLABORATION WITH work-
spacebrussels/ life long Burning cOM O APOIO WITH THE SUPPORT OF Culture Programme of 
the European Union AGRADECIMENTOS THANKS Actoral – Festival international des arts et 
des écritures contemporaines & Montévidéo, Créations Contemporaines – Atelier de Fabrique 
Artistique, La ménagerie de verre, CAMPO, Ghent. COPRODUÇÃO COPRODUCTION Bonlieu 
Scène nationale Annecy

 DOUBLE TROUBLE 

MARÇO MARCH

Sex Fri 21.00h 26 
Sáb Sat 19.00h 27

 Dom Sun 17.00h 28
disponível durante available for 24h

França France
estreia nacional national premiere
PERFORMANCE

THÉO MERCIER & 
STEVEN MICHEL
Affordable solution 
for better living

RIVOLI Palco do Grande Auditório
12€ 1.00h > 12
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 LAIVOS | Ante improvisos e ressonâncias 
intitula um projeto híbrido e de cariz expe-
rimental, onde a paisagem sonora, criação/
manipulação de objetos, escultura e desenho 
são os media predominantemente invocados. 
O projeto consiste numa série de seis aconte-
cimentos performativos de duração variável, 
pensados e concebidos em modo multidimen-
sional, a 360º e site/time specific. 
Em comum, as ações projetam-se como obje-
tos efémeros, permeáveis, mutáveis e em pro-
cesso contínuo de pesquisa, do ponto de vista 
sonoro, visual e de instalação. Alimentam-se 
da presença como conceito basilar, pretexto 
poético e ou palavra-eco/chave. Importa refle-
tir e pôr em prática manifestações que interse-
tam o ato performativo com o estar aqui (?) e o 
estar agora (?), e que aceitem e transformem 
as interferências, sejam elas de que natureza 
for, em matéria integrante do próprio ato de 
criar e por consequência o ato de performar. 
O processo de criação deste projeto aconte-
ce em seis diferentes residências de criação/
experimentação e pesquisa, destinando cada 
momento à exploração de uma das ações, que 
por si se associa, tendo como foco, uma maté-
ria elementar e diferente (vidro, grafite, alu-
mínio, barro, madeira, pano crú). 
— Flávio Rodrigues

LAIVOS | Ante improvisos e ressonâncias is the 
title of a hybrid project of experimental nature 
that primarily summons soundscape, object cre-
ation/manipulation, sculpture and drawing as 
its media. It comprises a series of six performing 
events of varying length, planned and designed to 
include multiple dimensions, work on 360º and be 
site/time specific.
The actions have in common the fact that they’re 
ephemeral, pervious, changing and undergoing a 
continuous research process from a sound, visual 
and performing perspective. They feed on pres-
ence as fundamental concept, poetic pretext and/
or eco/keyword. It is important to reflect upon and 
to put into practice manifestations that intersect 
the performing act with being here (?) and being 
now (?), that plunge into a mimetic dimension, and 
that accept and transform interferences of what-
ever nature into matter that is part of the very 
creative act, and therefore of the performing act.
Glass, graphite, aluminium, clay, wood and raw 
cloth are some of the materials to live in the course 
of the research and creation process. 
— Flávio Rodrigues

FLÁVIO 
RODRIGUES
LAIVOS | 
Ante improvisos 
e ressonâncias

PERFORMANCE

RIVOLI Foyer Grande Auditório
Entrada gratuita free entrance 
1.30h >6

 DOUBLE TROUBLE

MARÇO MARCH

Sex Fri 19.30h 26
Sáb Sat 16.30h 27
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 Conjunto sensível 2019
A obra é criada com base no pensamento de 
Bernard Stiegler sobre a ideia de "conjunto 
sensível". É uma expressão usada para refle-
tir sobre um problema basilar do pensamento 
político que consiste em propor garantias de 
vivências harmónicas numa unidade comum, 
considerando as suas variadas singularida-
des e dessemelhantes subjetividades. A obra 
consiste numa resolução estética do viver em 
democracia. 
Este trabalho foi criado no âmbito de uma re-
sidência artística no Zsenne Art Laboratory, 
em Bruxelas, em 2018.

 Tapete vermelho 2019
Tapete Vermelho consiste numa única indumen-
tária usada por duas pessoas ao mesmo tempo, 
impondo a condição escultórica aos que par-
tilham o tempo de três horas num mesmo es-
paço expositivo, onde a comunhão dos corpos 
alude ao convívio entre existências diversas, 
igualando singularidades em importância por 
meio da ênfase das suas diferenças. Composi-
ções corpóreas são alteradas em movimentos 
extremamente lentos (por vezes quase está-
ticos) e, deste modo, surge uma qualidade de 
dança à obra. 

— Tales Frey

Conjunto sensível 2019
The piece is based on the idea of ‘sensible ensem-
ble’, by Bernard Stiegler, an expression used to 
reflect upon a basic problem of political thinking 
consisting of putting forward assurances of har-
monic living in a common unit, taking into account 
the several singularities and distinct subjectiv-
ities. The piece is an aesthetic solution to living 
in a democracy.

TALES FREY
Conjunto sensível 
+ Tapete vermelho

Brasil Brazil 
Portugal
PERFORMANCE

RIVOLI 
Foyer Grande Auditório + Sala de Ensaios
Entrada gratuita free entrance
1.00h + 3.00h >6

 DOUBLE TROUBLE

MARÇO MARCH

Conjunto sensível
RIVOLI Foyer Grande Auditório

Sex Fri 22.10h 26
Sáb Sat 20.10h 27

Tapete vermelho
RIVOLI Sala de Ensaios

Sáb Sat 15.00h 27

CONJUNTO SENSÍVEL 
CRIAÇÃO CREATION Tales Frey ARTISTAS CONVIDADAS INVITED ARTISTS Letícia Maia, 
Mãe Paulo, Paola Frey, Tânia Dinis   

TAPETE VERMELHO 
CRIAÇÃO CREATION Tales Frey ARTISTA CONVIDADA INVITED ARTIST Paola Frey 
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Tapete vermelho 2019
Tapete Vermelho [Red Carpet] consists of a single 
garment to be used by two people at the same time, 
enforcing a sculptural status upon those who share 
three hours in the same exhibition space, where the 
communion of bodies hints at the interaction be-
tween distinct existences, ascribing every singu-
larity the same importance by emphasizing their 
differences. Bodily compositions change in extreme-
ly slow (at times almost static) movements, and 
thus the work acquires a dance quality.

— Tales Frey
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 Numa época do cálculo, da regra e da pre-
venção surge, repentinamente, o inesperado, 
algo que interrompe o curso das coisas e amea-
ça o discorrer da vida. Numa espécie de para-
doxo, quanto mais se antecipa o acidente mais 
este, ao surgir, se apresenta como catastrófico 
e intratável. Entende-se que, neste contexto, 
a ideia de Acontecimento, contingente e impre-
visível, se tenha vindo a impor para dar conta 
de forças que excedem as formas históricas, ve-
nham elas da natureza, como uma catástrofe, 
ou do interior da história que fazemos, disse-
minadas como um incêndio ou uma epidemia. 
Existe um certo pânico perante esse excesso 
de força e a debilidade das formas, ainda que 
boa parte da cultura humana se tenha basea-
do na espera por um acontecimento decisivo, 
uma revolução, através da qual a paz ou a jus-
tiça possam vencer definitivamente. Disso, uns 
são testemunhas, outros anunciam, outros, 
cansados de esperar, perdem toda a esperan-
ça. Mas é apenas pela arte, pelo pensamento 
e pela técnica que se responde ao Aconteci-
mento e se cria o labirinto onde, como com 
o antigo Minotauro, podemos estar próximos 
dele e da sua potência, sem a ilusão de o anu-
lar ou controlar.

CONFERÊNCIA CONFERENCE

RIVOLI Pequeno Auditório
Entrada gratuita free entrance >6

MARÇO MARCH

Ter Tue 18.30h 9

SILVESTRE PESTANA (1949), natural do Fun-
chal, é licenciado em Artes Gráficas e Design 
pela ESBAP e mestre em Ensino de Arte e De-
sign pela De Montford University. Foi professor 
da Escola Superior de Educação do Instituto 
Politécnico de Coimbra. Estudou Televisão 
e Música Electrónica na Universidade de Es-
tocolmo. A sua obra impõe-se pela radicali-
dade das intervenções que, desde o primeiro 
momento, se apoiam num intencional hibri-
dismo resultante do jogo e permutação entre 
signos linguísticos e signos não linguísticos. 
A contaminação que, nos anos 60 e 70, deri-
va da utilização de material gráfico diverso, 
passará a encontrar, nos anos 80, um apoio na 
utilização do vídeo e dos meios informáticos. 
A este nível, pode dizer-se que a sua poesia 
para computador abriu novos rumos à poesia 
experimental. Misturando frequentemente, 
e de um modo intencional, questões relaciona-
das com a materialidade e a mediação, na sua 
obra os procedimentos baseados em sistemas 
digitais aparecem misturados com a represen-
tação de carácter analógica. Os seus traba-
lhos recentes, no âmbito da performance, em 
espaços reais ou virtuais como o Second Life, 
são fundamentais para aferir o modo como as 
práticas experimentalistas interferem com as 
práticas sociais em que se articulam. 

At a time of calculation, rules and prevention all 
of a sudden emerges the unexpected, something 
that disrupts the course of events and threatens 
the flow of life. In a sort of paradox, the more one 
anticipates the accident, the more catastrophic 
and unmanageable it is when it occurs. It is under-
standable that in this respect the notion of Event, 
contingent and unpredictable, has been gaining 
ground to account for forces that exceed historical 
forms, either coming from Nature, like a catastro-
phe, or from within the history we make, wide-
spread as a fire or an epidemic. There’s a certain 
amount of panic in the face of excessive force and 
the weakness of forms, even if a considerable part 
of human culture has been based on the wait for a 
decisive event, a revolution, through which peace 
or justice may triumph once and for all. Some bare 
witness to it, others announce it, and others lose all 
hope tired of waiting. Only art, thought and tech-
nique are able to respond to the Event and create 
the labyrinth where—much like the ancient Mino-
taur—we can be close to it and its power without 
the illusion of cancelling or controlling it.

SILVESTRE PESTANA (1949) was born in Funchal. 
He has a degree in graphic arts and design from the 
School of Fine Arts of Porto and a master’s degree 
in art and design teaching from the De Montfort 
University. He taught at the School of Education 
of the Polytechnic Institute of Coimbra. He studied 
television and electronic music at the Stockholm 
University. His work stands out for the radical 
nature of his interventions, which from the outset 
rely on an intended hybridity that is the result of 
playing with and alternating linguistic and non 
linguistic signs. While in the 1960s and 70s con-
tamination stems from the use of assorted graphic 
material, in the 1980s it also derives from video 
and computerised means. In this regard, one can 
say his computer poetry provided experimental 
poetry with new possibilities. Often and purpose-
ly mixing issues relating to material nature and 
mediation, his work combines procedures based 
on digital systems with analogue representation. 
His recent performance projects in both real and 
virtual places such as Second Life are essential 
to ascertain how experimental practices interfere 
with the social practices to which they’re linked.

DO
ACONTECIMENTO
Silvestre Pestana

UNIVERSIDADE 
LUSÓFONA DO PORTO
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 Novitatis Trio é Isabel Ferreira no clari-
nete, Joana Fonseca na viola d’arco e Eugénia 
Moura no piano. Possuem uma sólida forma-
ção e experiência, tanto a nível nacional como 
internacional, enquanto solistas em música de 
câmara e com orquestra. O percurso profis-
sional e a motivação de tocarem em ensemble 
despertou-lhes o interesse pelo repertório da 
sua formação trio e, também, pela adaptação 
de outras obras e de diferentes estilos musi-
cais. Entre abril e agosto de 2020, o Novitatis 
Trio integrou a Plataforma do Pandemónio, 
o grupo que durante o período de confinamen-
to produziu um ciclo de gravações, editadas na 
RTP Palco, na Antena 1 e na Antena 2.

The Novitatis Trio comprises Isabel Ferreira on 
the clarinet, Joana Fonseca on the viola and Eu-
génia Moura on the piano. They have solid training 
and national and international experience both as 
soloists in chamber music ensembles and playing 
with orchestras. Their professional journey and 
the desire to play as an ensemble awakened their 
interest in the trio repertoire and in adapting other 
works and different musical styles. Between April 
and August of 2020, the Novitatis Trio was part of 
Plataforma do Pandemónio, the group that during 
the period of confinement made a series of record-
ings for RTP Palco, Antena 1 and Antena 2. They 
also participated in the XXI Cerveira Interna-
tional Art Biennial from August 1 to December 31.

NOVOS 
TALENTOS
Novitatis Trio: 
Isabel Ferreira clarinete clarinet

Joana Fonseca viola d’arco bow viola 

& Eugénio Moura piano

MÚSICA MUSIC

RIVOLI Café
45 min 5€ >6

MARÇO MARCH

Sáb Sat 17.00h 13
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 Num mundo crescentemente digital e em 
velocidade, surge a necessidade de abrandar-
mos e de desenvolvermos novos formatos de 
apresentação e sobretudo novos formatos de 
criação e modos de trabalho que nos permitam 
continuar a consolidar os trabalhos artísticos, 
na realidade atual. Numa temporada híbrida 
entre o presencial e o digital, o Teatro Munici-
pal do Porto convida 8 artistas para uma cola-
boração especial, desenhada especificamente 
para as plataformas online, onde um realiza-
dor e um artista performativo, em dupla, a par 
e par e numa relação de igualdade, são convi-
dados a criar um novo objeto digital que cruze 
os seus universos e discursos. A imagem em 
movimento cruza-se assim com as áreas da 
dança, circo contemporâneo, literatura, teatro 
e formas animadas, permitindo também des-
ta forma que vários públicos, mesmo os mais 
distantes, possam aceder a estes trabalhos.

In an increasingly digital and fast-moving world, 
there is a need to slow down and develop new pres-
entation formats and, above all, new creation for-
mats and working modes that will allow us to con-
tinue to consolidate artistic works, in the current 
reality. In a hybrid season between classroom and 
digital, the Teatro Municipal do Porto invites 10 
artists for a special collaboration, designed spe-
cifically for online platforms, where a film direc-
tor and a performing artist, in pairs, in an equal 
relationship , are invited to create a new digital 
object that crosses their universes and discours-
es. The moving image intersects with the areas of 
dance, contemporary circus, literature, theatre and 
animated forms, thus also allowing various audi-
ences, even the most distant, to access these works.

ARTES PERFORMATIVAS 
& IMAGEM ONLINEPAR(S) 3

Pedro Neves Marques 
& Teresa Coutinho

CINEMA 
TEATRO THEATRE 
LITERATURA LITERATURE

www.teatromunicipaldoporto.pt

MARÇO MARCH

 1 – 31

PAR(S) 3

MARÇO MARCH
1 – 31 
Pedro Neves Marques 
CINEMA 

& Teresa Coutinho 
TEATRO THEATRE 
LITERATURA LITERATURE

PAR(S) 4

JUNHO JUNE
1 – 30
Sofia Arriscado 
CINEMA

& Costanza Givone 
FORMAS ANIMADAS ANIMATED FORMS

©
 D

R





QUINTAS DE LEITURA
É preciso dizer febre em vez de dizer inocência 

COMPANHIA INSTÁVEL 
/ PALCOS INSTÁVEIS Joana Couto I hope this was about food 
+ Margarida Garcez Cor de burro quando foge

DDD no at TMP 
(LA)HORDE com with BALLET NATIONAL  
DE MARSEILLE Room with a view 
LUIZ DE ABREU O samba do crioulo doido 
FRANÇOIS CHAIGNAUD & AKAJI MARO 
GOLD SHOWER 
ALESSANDRO SCIARRONI Augusto 
JOÃO FIADEIRO & CAROLINA CAMPOS 
Ça va exploser 
GUILHERME DE SOUSA & PEDRO AZEVEDO 
Finissage 
CATHERINE GAUDET L’affadissement du merveilleux 
VICTOR HUGO PONTES Os três irmãos 
JORGE JÁCOME 
& MARCO DA SILVA FERREIRA SIRI 

FITEI no at TMP 
MANUELA INFANTE Estado vegetal 
PATRÍCIA PORTELA 
& ALEXANDRE DAL FARRA Reconciliação 
ISABEL COSTA/OS POSSESSOS 
Maratona de manifestos 
TEATRO DO NOROESTE Rottweiler
TEATRO DE FERRO / IGOR GANDRA
Maiakovski - Regresso ao Futuro
JANAINA LEITE Stabat Mater 
RENATA CARVALHO Manifesto transpofágico
RAQUEL S. amor.demónio 
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 A febre da palavra na voz de cinco inten-
sos e desarmantes poetas de várias gerações: 
Catarina Costa, Catarina Nunes de Almeida, 
Francisca Camelo, João Rios e Renato Filipe 
Cardoso. O sortilégio da escrita, aliado à arte 
de dizer.
A ilustradora Susana Carvalhinhos assina 
a imagem da sessão - uma estreia absoluta 
neste ciclo poético.
Entre leituras, Amadeu Magalhães, mú-
sico 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. Um hálito de 
música, impregnado nas palavras e no génio 
de Pessoa.
A sessão conta ainda com a participação es-
pecial de Natasha Semmynova, drag perfor-
mer e cantor.
Prometemos ainda instantes fosforescentes 
na companhia de Hugo van der Ding.

Word fever in the voice of five disarming poets: 
Catarina Costa, Catarina Nunes de Almeida, 
Francisca Camelo, João Rios e Renato Filipe Car-
doso. 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 po-
etic series. Between readings, multi-instrumen-
talist Amadeu 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 Fer-
nando Pessoa. Music breath impregnated with 
the words and genius of Pessoa.
The session also features a special appearance by 
drag performer and singer Natasha Semmynova. 
We also promise phosphorescent moments in the 
company of Hugo van der Ding.

QUINTAS 
DE LEITURA
É preciso dizer febre 
em vez de 
dizer inocência

LITERATURA LITERATURE

CAMPO ALEGRE Auditório
9€  1.30h >12

ABRIL APRIL

Qui Thu 22.00h 8
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Com a participação de 
with the participation of 

Amadeu Magalhães MÚSICA MUSIC
Catarina Costa LEITURAS READINGS
Catarina Nunes de Almeida LEITURAS READINGS
Francisca Camelo LEITURAS READINGS
João Rios LEITURAS READINGS
Natasha Semmynova PERFORMANCE
Renato Filipe Cardoso LEITURAS READINGS
Ruído Vário (Ana Deus, Luca Argel) MÚSICA MUSIC
Susana Carvalhinos IMAGEM IMAGE
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  Joana Couto
 If only this was about food

If only this was about food é uma obra de con-
fissão social sobre desejos inerentes, focan-
do-se na sua relação com a compulsão. Todo 
o processo afirma-se como uma experiência 
intuitiva que se assemelha ao próprio lado in-
controlável do desejo. Tudo é sobre comida, 
comer, consumir e comprometer mas tam-
bém sobre tudo o resto não mencionado. Vem 
do empirismo e procura a sua própria indução 
pelo público, apresentando-se a obra no limbo 
entre a consciência e o desejo de ingenuidade. 
— Joana Couto

If only this was about food is a social confession 
piece about inherent longings, focusing on their 
relation to compulsion. The entire process is an 
intuitive experience similar to the uncontrollable 
aspect of desire. Everything is about food, eat-
ing, consumption and compromise, but also about 
everything else not mentioned. It stems from em-
piricism and seeks to be induced by the audience. 
The piece presents itself as being in the limbo be-
tween consciousness and the desire for ingenuity. 
— Joana Couto

PALCOS 
INSTÁVEIS
Joana Couto
If only this was  
about food

COMPANHIA 
INSTÁVEL

CAMPO ALEGRE Sala de Ensaios
7€  >6
30min c/ intervalo w/ intermission

ABRIL APRIL

Sex Fri 21.00h 9
Sáb Sat 19.00h 10

DIREÇÃO ARTÍSTICA, COREOGRAFIA E INTERPRETAÇÃO ARTISTIC DIRECTION, CHOREOGRA-
PHY AND PERFORMANCE Joana Couto MÚSICA ORIGINAL ORIGINAL MUSIC Rodrigo Ribeiro 
COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO COMMUNICATION AND PROMOTION Joana Couto, Rodrigo 
Ribeiro DESENHO DE LUZ LIGHTING DESIGN Leonardo Calvino ASSISTÊNCIA ARTÍSTICA AR-
TISTIC ASSISTANCE Leonardo Calvino, Mariana Malojo

 Margarida Garcez 
 Cor de burro quando foge

Se existimos, agora, estamos aqui. O depois 
não importa porque é depois.
O que é aqui e o que é ali? O destino não exis-
te sem a partida e a partida não acontece sem 
um destino.
A partida é o destino.
Se são o mesmo lugar, o que existe no meio?
A fuga. O tudo e nada. O nós e os outros.
Vivemos num loop... Sempre na fuga. Fazemos 
burros de nós próprios ignorando que fugimos 
para o sítio de onde viemos.
Arrastamos tempo e criamos vento à nossa 
passagem. Tudo o que acontece quando vamos 
daqui para ali é beleza colateral... 

If we exist now, we’re here. The after does not mat-
ter, because it comes after.
What is here and what is there? Destiny does not 
exist without the start, and there is no start with-
out a destiny.
The start is the destiny.
If they’re the same place, what is there in 
the middle?
The escape. Everything and nothing. Us and 
the others.
We live in a loop… Always on the run. We make 
asses of ourselves, ignoring we’re running to the 
place from where we came.
We drag time and generate wind as we pass by. 
All that happens when we go from here to there is 
collateral beauty… 

DIREÇÃO ARTÍSTICA ARTISTIC DIRECTION Margarida Garcez COCRIAÇÃO COCREATION 
Bruno Freitas, Joana Pinto, Margarida Garcez, Susana Vilar INTERPRETAÇÃO PERFORMANCE 
Bruno Freitas, Joana Pinto, Susana Vilar MÚSICA MUSIC cor de burro quando foge (original) 
COMPOSITOR COMPOSER Artur Guimarães FIGURINOS COSTUMES Bruno Freitas, Joana 
Pinto, Margarida Garcez, Susana Vilar 

Margarida Garcez
Cor de burro 
quando foge
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A 5ª edição do DDD chega em 2021 com um 
conjunto de espetáculos já previstos para 
a edição de 2020 que, por força da pandemia, 
foi anulada. A prioridade foi assim reagen-
dar todos os espetáculos previstos cumprin-
do com todos os compromissos previamen-
te existentes.
O Teatro Municipal do Porto (TMP), que pilo-
ta este projeto e que o desenvolve com muitas 
instituições que o tornam possível, continua 
a ser o quartel general deste festival-farol para 
a dança contemporânea. O TMP coproduz este 
ano cerca de uma dezena de espetáculos, cinco 
dos quais internacionais , que ocuparão o seu 
lugar no Rivoli e no Campo Alegre. 
Num real equilíbrio entre programação inter-
nacional e nacional, o DDD mostra o quão di-
versa é a dança contemporânea hoje e de que 
forma esta contribui para a construção de um 
espaço comum, abordado nesta edição a partir 
de três questões essenciais para a compreen-
são do mundo contemporâneo: os afetos, o ri-
tual e a transmissão (de corpo para corpo, de 
geração para geração). 
Numa estreita parceria com o FITEI — Festi-
val Internacional de Expressão Ibérica reali-
zamos 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.

The fifth edition of DDD was scheduled to take 
place in 2020, but the pandemic forced its post-
ponement to 2021. The priority was therefore to 
reschedule every performance, thus honouring 
every existing commitment. 
Teatro Municipal do Porto steers this project and 
undertakes it with many institutions that make 
it possible. It will continue to be the headquarters 
of a festival that is a lighthouse for contemporary 
dance, and this year TMP co-produces roughly a 
dozen performances, five of which international 
ones, which will be presented at Rivoli and Cam-
po Alegre. 
Truly balancing Portuguese and international 
productions, DDD shows just how diversified con-
temporary dance is today and in what way it adds 
to the creation of a common space, which in this 
edition is tackled based on three issues that are key 
to understand the contemporary world: affection, 
ritual and transmission (from one body to the oth-
er, from one generation to the other). 
In close partnership with FITEI – International 
Theatre Festival of Iberian Expression, we shall 
replicate the + WEEK with 14 Portuguese dance 
and theatre performances, promoting home pro-
duction in an ideal setting to welcome many pro-
grammers coming from all over the world. The 
goal is for Porto to become 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
FESTIVAL DIAS 
DA DANÇA 

NO AT TMP

Toda a programação brevemente disponível em festivalddd.com
The full schedule will soon be available at festivalddd.com

DANÇA DANCE

RIVOLI & CAMPO ALEGRE

ABRIL APRIL
— MAIO MAY

Qui Thu 15
Dom Sun — 1
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 O coletivo francês (LA)HORDE continua 
a explorar formas de protesto e de rebelião 
através da dança. Room with a view é uma pági-
na em branco, um espaço concebido como um 
cubo branco no qual se gravam sons, corpos 
e imagens para refletir sobre o lugar instável 
da humanidade. 
Numa pedreira de mármore, várias máquinas 
estão em ação, cortando e polindo a pedra. En-
quanto que os escultores trabalhavam a már-
more para "libertar a forma humana dentro 
do bloco" (Michelangelo), os virtuosos intér-
pretes do Ballet National de Marseille dançam 
para escapar à imobilidade branca das pedras, 
erguendo-se para examinar os contornos in-
finitamente humanos de um desastre iminen-
te e considerar a possibilidade da sua beleza.

French collective (LA)HORDE continues to explore 
forms of protest and rebellion through dance. Room 
with a View is a blank page, a space devised as 
a white cube in which sounds, bodies and imag-
es can be inscribed to reflect on the shifting place 
of humanity. 
In a marble quarry, various machines are in action, 
cutting and polishing the rock. While sculptors 
worked with marble to “free the human form inside 
the block” (Michelangelo), the virtuous perform-
ers from the Ballet national de Marseille dance 
to escape the stones’ white immobility, rising up 
to scrutinise the infinitely human contours of im-
pending disaster and envisaging the very possi-
bility of its beauty.

(LA) HORDE 
com with 
BALLET 
NATIONAL 
DE MARSEILLE
Room with a view

França France
Estreia nacional national premiere
DANÇA DANCE

RIVOLI Grande Auditório
12€ 1.10h >12

 DDD

ABRIL APRIL

Qui Thu 22.00h 15

CONCEITO ARTÍSTICO ARTISTIC CONCEPT Rone & (LA)HORDE MÚSICA MUSIC Rone DIREÇÃO 
E COREOGRAFIA DIRECTED AND CHOREOGRAPHED BY (LA)HORDE CENOGRAFIA STAGE 
DESIGN Julien Peissel DESENHO DE LUZ LIGHTING DESIGN Eric Wurtz ESTILISTA COSTUME 
STYLIST Salomé Pouloudenny CABELEIREIRO HAIR DESIGN Charlie Lemindu COM OS BAILA-
RINOS DO WITH THE DANCERS OF Ballet National de Marseille UMA ENCOMENDA DE COMMIS-
SIONED BY Théâtre du Châtelet COM WITH Décibels Production E AND Infiné COPRODUÇÃO 
CO-PRODUCED BY Théâtre du Châtelet, Ballet national de Marseille, Grand Théâtre de Provence
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 Luiz de Abreu faz da dança um meio de 
desconstrução das identidades raciais. Ao pe-
dir a Calixto Neto para reinterpretar os este-
reótipos ligados à representação do corpo ne-
gro, profundamente conotado no Brasil com 
o exotismo e o erotismo, o coreógrafo desvia 
o cliché contra si próprio para gozar com a in-
consciência racista. Na nova versão deste solo 
radical, inicialmente dançado pelo próprio Luiz 
de Abreu, implanta-se uma linguagem coreo-
gráfica ímpar na qual se recentra a questão da 
identidade na própria materialidade do cor-
po. A violência da sua escrita é proporcional 
à urgência da abordagem da descolonização, 
do legado da escravidão e das relações con-
temporâneas de dominação. Com um humor 
transgressor, O samba do crioulo doido criti-
ca a condição subalterna dos negros e pensa 
a dança como um instrumento de liberação 
física com efeitos emancipadores. Um grito 
através do qual se dá a passagem do corpo-
-objeto ao corpo-tema.

Luiz de Abreu turns dance into a means to decon-
struct racial identities. By having Calixto Neto 
reinterpreting the stereotypes associated with the 
representation of the Black body, which in Brazil 
is deeply linked to exoticism and eroticism, the 
choreographer turns the cliché towards himself in 
order to mock racist unawareness. A unique cho-
reographic language takes root in the new version 
of this radical solo, which Luiz de Abreu originally 
danced himself, refocusing the identity issue on the 
body’s material nature. The violence of his writing 
matches the urgency to address decolonisation, the 
legacy of slavery and contemporary relations of 
domination. With transgressing humour, O Sam-
ba do Crioulo Doido [The Mad Creole’s Samba] 
criticises the subordinate status of Black people, 
and looks at dance as a tool for physical liberation 
with emancipating consequences. A cry through 
which the body-object turns into the body-topic.

LUIZ DE ABREU 
O samba 
do crioulo doido

Brasil Brazil
estreia nacional national premiere
DANÇA DANCE

CAMPO ALEGRE Sala Estúdio
12€ 25min >16

 DDD

ABRIL APRIL

Sex Fri 19.00h 16
Dom Sun 15.00h 18

CONCEÇÃO, DIREÇÃO, COREOGRAFIA, CENOGRAFIA, FIGURINOS, PRODUÇÃO CONCEPT, 
DIRECTION, CHOREOGRAPHY, SCENOGRAPHY, COSTUMES, PRODUCTION Luiz de Abreu 
INTERPRETAÇÃO PERFORMER Calixto Neto COLABORAÇÃO ARTÍSTICA ARTISTIC COLLAB-
ORATION Jackeline Elesbão, Pedro Ivo Santos, Fabrícia Martins DESENHO DE LUZ LIGHTING 
DESIGN Luiz de Abreu, Alessandra Domingues ADMINISTRAÇÃO MANAGEMENT Emmanuel 
Gary BANDA SONORA SOUNDTRACK Luiz de Abreu, Teo Ponciano ASSISTENTE DE PRO-
DUÇÃO PRODUCTION ASSISTANT Michael Summers PRODUTOR ASSOCIADO ASSOCIATE 
PRODUCER CN D National Center for Dance RESIDÊNCIAS RESIDIENCIES Casa Charriot, Espaço 
Xisto Bahia, Casa Rosada 

COPRODUÇÃO CO-PRODUCED BY Teatro Municipal do Porto/DDD – Festival Dias da Dança, 
Center chorégraphique national d’Orléans, Charleroi Danse
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 O encontro entre Akaji Maro e François 
Chaignaud é o encontro de dois corpos cuja 
idade, cultura e tradição diferem radicalmente. 
No entanto, ambos encaram a dança como um 
local de experimentação infinita para a trans-
formação do corpo e das suas possibilidades. 
Retrato cruzado de duas sensibilidades, GOLD 
SHOWER é um dueto de transmissões múlti-
plas, que problematiza a carne, o género e a 
história. Um pioneiro do Butô, septuagenário 
que dança a vida e o grotesco, encontra um 
artista ímpar da metamorfose, cantor e per-
former, num claro cruzamento de uma tradi-
ção clássica com a dança que acontece fora 
dos palcos. O resultado é um desfile em que 
a seriedade se dilui na frivolidade e cede lugar 
a uma desmesurada extravagância. 
Espetáculo de uma rebelião contínua da car-
ne através da ficção e do artifício, Gold Shower 
cria imagens indeléveis do que há de mais es-
tranho ao corpo: o próprio corpo.

The encounter between Akaji Maro and François 
Chaignaud brings together two radically different 
bodies as far as age, culture and tradition are con-
cerned. They both, however, face dance as a place 
of endless experimentation concerning the trans-
formation of the body and its capabilities. Gold 
Shower is a crossed portrait of two sensitivities, a 
duet of multiple transmissions that questions flesh, 
genre and history. A butoh pioneer in his seventies 
who dances life and the grotesque meets an unri-
valled metamorphosis artist who sings and per-
forms in an obvious crossing of classical tradition 
and the dance taking place off stage. The result is 
a parade where sobriety is diluted in frivolity and 
gives way to extravagance beyond measure. Gold 
Shower is a performance where the flesh is in per-
manent rebellion through fiction and deception, 
and it produces indelible images of that which the 
body finds strangest: the body itself

FRANÇOIS 
CHAIGNAUD 
& AKAJI MARO 
GOLD SHOWER

França France
Japão Japan
estreia nacional national premiere
DANÇA DANCE

RIVOLI Grande Auditório
12€ 1.10h >12

 DDD

ABRIL APRIL

Sáb Sat 19.00h 17
Dom Sun 15.00h 18

CONCEÇÃO, PERFORMANCE CREATED AND PERFORMED BY François Chaignaud, Akaji Maro 
FIGURINOS COSTUMES Romain Brau, Cédrick Debeuf, Kyoko Domoto DESENHO DE LUZ LIGHT-
ING DESIGN Abigail Fowler CENOGRAFIA SET DESIGN François Chaignaud, Abigail Fowler, 
Akaji Maro SOM SOUND Caroline Mas INTÉRPRETE JAPONÊS JAPANESE INTERPRETER 
Mohamed Ghanem ASSISTENTE DE AKAJI MARO AKAJI MARO’S ASSISTANT Naomi Muku 
COLABORADOR ARTÍSTICO DE FRANÇOIS CHAIGNAUD FRANÇOIS CHAIGNAUD'S ARTISTIC 
COLLABORATOR Baudouin Woehl PRODUÇÃO EXECUTIVA EXECUTIVE PRODUCTION Garance 
Roggero, Jeanne Lefèvre DIFUSÃO PROMOTION Sarah de Ganck / ART HAPPENS PRODUÇÃO 
PRODUCED BY Mandorle Productions APOIO SUPPORTED BY Le Regard du Cygne, La Villette 

COPRODUÇÃO COPRODUCED BY Teatro Municipal do Porto/DDD- Festival Dias da Dança, Pôle 
européen de création - Ministère de la culture/Maison de la Danse en soutien à la Biennale de 
la danse de Lyon 2020, Bonlieu scène nationale Annecy, Charleroi Danse, Chaillot - Théâtre 
national de la Danse, Le Quartz- scène nationale de Brest, manège, scène nationale-Reims, 
Setagaya Public Theatre, Conseil régional Auvergne Rhônes-Alpes, Maison de la musique de 
Nanterre scène conventionnée Festival d'Automne à Paris 
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 Augusto alude à figura do palhaço tolo, 
eufórico, sempre bêbado e de nariz vermelho, 
que ri por tudo e por nada. Mas o termo “au-
gusto” significa também imperial, distinto; 
e por isso foi escolhido como o nome do pri-
meiro Imperador Romano. Nove intérpretes 
atores, bailarinos e cantores expressam-se fí-
sica e vocalmente através do riso. Riem para 
expressar alegria e emoção, mas também so-
frimento, raiva e medo. Riem continuamente 
e sem motivo enquanto andam, correm, quan-
do se cruzam e se abraçam. Até que começam 
a ser dirigidos por uma força misteriosa que os 
obriga a organizar as gargalhadas ainda mais 
alto e ritmicamente. Entre o riso e a busca da 
catarse íntima ou coletiva, este é um espetá-
culo sobre a dor e a necessidade de sermos 
amados incondicionalmente. 
O coreógrafo italiano Alessandro Sciarroni 
foi o vencedor do Leão de Ouro na Bienal de 
Dança de Veneza em 2019.

ALESSANDRO 
SCIARRONI
Augusto

Itália Italy
estreia nacional national premiere
DANÇA DANCE

CAMPO ALEGRE Auditório
12€ 1.00h >12

 DDD

ABRIL APRIL

Sáb Sat 22.00h 17 

Augusto alludes to the figure of the crazy and eu-
phoric clown, always drunk and with a red nose, 
who laughs about everything. But the term Augus-
tus also means imperial, distinct and that is why it 
was chosen as the name of the first Roman Emper-
or. Nine performers – actors, dancers, and singers 
- express themselves physically and vocally through 
laughter. They laugh to express joy and emotion 
but also suffering, rage and fear. They laugh con-
tinuously and with no reason while they walk, run, 
meet and hug each other. Between laughter and 
search for intimate or collective catharsis, this is 
a show about pain and the need of being uncon-
ditionally loved. Italian choreographer Alessan-
dro Sciarroni received the Golden Lion Award 
for Life Achievement in Dance at the Venice Bi-
ennale in 2019.

DE BY Alessandro Sciarroni INTERPRETAÇÃO PERFORMED BY Gianmaria Borzillo, Marta 
Ciappina, Jordan Deschamps, Pere Jou, Benjamin Kahn, Francesco Marilungo, Cian McConn, 
Roberta Racis, Matteo Ramponi PRODUÇÃO PRODUCED BY MARCHE TEATRO Teatro di 
Rilevante Interesse Culturale, corpoceleste, 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 (Creative 
Europe), Snaporazverein, Theaterfestival Boulevard, Theater Freiburg, MÚSICA MUSIC Yes 
Soeur! DESENHO DE LUZ LIGHTING DESIGN Sébastien Lefèvre INSTRUTORA DE MOVIMENTO, 
COLABORAÇÃO DRAMATÚRGICA MOVEMENT COACHING, DRAMATURGICAL COLLABORA-
TION Elena Giannotti FIGURINOS COSTUMES Ettore Lombardi CONSULTORIA DRAMATÚR-
GICA DRAMATURGICAL CONSULTANCIES Chiara Bersani, Peggy Olislaegers, Sergio Lo Gatto 
YOGA DO RISO LAUGHTER YOGA Monica Gentile COLABORAÇÃO ARTÍSTICA ARTISTIC 
COLLABORATION Erna Ómarsdóttir, Valdimar Jóhannsson PROFESSORA DE CANTO VOCAL 
COACHING Sandra Soncini DIREÇÃO TÉCNICA TECHNICAL MANAGER Valeria Foti TÉCNICO 
DE DIGRESSÃO TOUR TECHNICIAN Cosimo Maggini ASSISTÊNCIA, PESQUISA ASSISTANCE, 
RESEARCH Damien Modolo CURADORIA, PROMOÇÃO, CONSULTORIA CURATOR, PROMOTION, 
CONSULTING Lisa Gilardino GESTÃO, PRODUÇÃO EXECUTIVA MANAGEMENT, EXECUTIVE 
PRODUCTION Chiara Fava IMPRENSA PRESS OFFICER Beatrice Giongo 

COPRODUÇÃO COPRODUCED BY Teatro Municipal do Porto/DDD Festival Dias de Dança, 
Tanzfabrik Berlin, Centrale Fies, L’arboreto – Teatro Dimora di Mondai
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 Ça va exploser é a história de uma crise. 
A crise de um encontro. Com o outro, com nós 
mesmos, com o mundo. Na superfície tudo apa-
renta estar calmo... As palavras e os gestos 
acomodam-se no protocolo ficcional de uma 
relação e ocupam um espaço de intimidade 
construído. Os acontecimentos dão-se nas bre-
chas dessa ficção. Que ideias utilizamos para 
pensar com outras ideias? Falamos a mesma 
língua? São tempos confusos. As coisas coli-
dem, sobrepõem-se, atropelam-se. Aqui e ali 
sincronizam, partilham um plano comum. Mas 
parece que só o fazem para poderem confirmar 
a impossibilidade de continuidade. A iminência 
da explosão. O título Ça va exploser remete para 
uma das imagens do livro Ma vie va changer, de 
Patrícia Almeida e David-Alexandre Guéniot, 
que serve como território de referência afetiva 
e estrutural para a construção deste trabalho.

Ça va exploser is a story of a crisis. The crisis of 
an encounter. With the other, with ourselves, with 
the world. On the surface, everything seems calm... 
The words and gestures accommodate themselves 
in the fictional protocol of a relationship and oc-
cupy a space built of intimacy. The events occur in 
the gaps of that fiction. What ideas do we use to 
think with other ideas? Do we speak the same lan-
guage? These are confusing times. Things collide, 
overlap, knock down. Here and there they synchro-
nize, they share a common plan. But it seems they 
only do it to be able to confirm the impossibility of 
continuity. The brink of the explosion.
The title Ça va exploser refers to one of the images 
in the book Ma vie va changer, by Patrícia Almei-
da and David-Alexandre Guéniot, which serves 
as an affective and structural reference territory 
for the construction of this work.

JOÃO
FIADEIRO  
& CAROLINA 
CAMPOS
Ça va exploser

DANÇA DANCE

CAMPO ALEGRE Auditório
9€ 55min >6

 DDD

ABRIL APRIL

Ter Tue 19.00h 20
Qua Wed 22.00h 21

CRIAÇÃO CREATED BY Carolina Campos, João Fiadeiro PERFORMANCE PERFORMED BY 
Carolina Campos, Márcia Lança DRAMATURGIA DRAMATURGY Leonardo Mouramateus 
DESENHO DE LUZ E DIREÇÃO TÉCNICA LIGHTING DESIGN AND TECHNICAL MANAGEMENT 
Leticia Skrycky COMPOSIÇÃO SONORA SOUND DESIGN Arnold Haberl ASSISTENTE ARTÍSTI-
CO ARTISTIC ASSISTANT Daniel Pizamiglio PRODUÇÃO EXECUTIVA EXECUTIVE PRODUCTION 
BY Marta Moreira APOIO SUPPORTED BY Fundação GDA RESIDÊNCIA ARTÍSTICA E TÉCNICA 
ARTISTIC AND TECHNICAL RESIDENCIES Estúdios Vítor Cordon, La Caldera, Atelier Real 
AGRADECIMENTOS ACKNOWLEDGEMENTS Federal Chancellery of Austria, Graner, Carine 
Panigaz, Amelie Panigaz Borges, Filipe Mello, Federal Chancellery of Austria COPRODUÇÃO 

CO-PRODUCED BY Teatro Municipal do Porto/DDD – Festival Dias da Dança, Teatro do Bairro 
Alto, Teatro Viriato
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 Finissage é um espetáculo sobre o uni-
verso do Museu de Arte Contemporânea - um 
contexto ilimitado, irreverente, provocador 
e sensorial, que desencadeia reações e com-
portamentos de natureza diversa e particular. 
Debruça-se sobre a identificação e a exploração 
dos padrões comportamentais inevitavelmen-
te associados ao momento da exposição e da 
fruição da obra de arte.  
Como “somos” num museu? De que forma nos 
relacionamos com a obra de arte e nos apro-
priamos dela? Como nos relacionamos uns com 
os outros neste tipo de contexto? Quais as nor-
mas de comportamento evidenciadas e iden-
tificáveis num tal contexto? Que interesses 
estão para lá da arte quando sua celebração 
se transforma num evento social? 
Finissage é uma extensão ou um prolongamen-
to do projeto Vernissage, iniciado em 2019.

GUILHERME 
DE SOUSA 
& PEDRO 
AZEVEDO
Finissage

estreia premiere
DANÇA DANCE  DDD

 JAA! Jovens artistas associados
Young associated artists

ABRIL APRIL

Sex Fri 19.00h 23 
Sáb Sat 17.00h 24

CAMPO ALEGRE Auditório
12€ 1.10h >16

Finissage is a performance on the universe of the 
Museum of Contemporary Art—a limitless, irrev-
erent, provocative and sensory setting that trig-
gers reactions and behaviours that are different 
and peculiar in nature. The aim is to look at the 
recognition and analysis of behavioural patterns 
necessarily associated with the moment when a 
work of art is put on display and appreciated.
How ‘are we’ in a museum? In what way do we 
engage with and take possession of a work of art? 
In what way do we interact with each other in this 
kind of setting? What rules of behaviour are high-
lighted and recognisable in such a setting? What 
stakes lay beyond art when its celebration turns 
into a social event? Finissage is an extension or 
continuation of the project Vernissage, which be-
gan in 2019.

CRIAÇÃO, DIREÇÃO CREATED AND DIRECTED BY Guilherme de Sousa & Pedro Azevedo 
INTERPRETAÇÃO PERFORMED BY Ana Rita Xavier, Guilherme de Sousa, Paulo Mota 
CENOGRAFIA E FIGURINOS SET DESIGN AND COSTUMES Pedro Azevedo DESENHO DE 
LUZ LIGHTING DESIGN Wilma Moutinho PRODUÇÃO PRODUCED BY Inês Carvalho e Lemos 
RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS ARTISTIC RESIDENCIES Teatro Municipal do Porto, 23 Milhas, 
Circolando, Lugar Instável - Companhia Instável, Mira | Artes Performativas, O Espaço do 
Tempo APOIOS SUPPORT Fundação de Serralves, Galeria Municipal do Porto 

COPRODUÇÃO CO-PRODUCED BY Teatro Municipal do Porto / DDD – Festival Dias da Dança, 
BLUFF 
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 Em L’affadissement du merveilleux, Cathe-
rine Gaudet opera um depuramento da sua lin-
guagem, até aqui marcada pela teatralidade, 
através de um sistema de ciclos coreográficos 
concebidos a partir da estrutura universal 
do círculo. Num palco despido e branco, cin-
co bailarinos evoluem em uníssono como um 
organismo, a poucos centímetros uns dos ou-
tros e em motivos repetitivos, em linha ou em 
círculos ou individualizando-se em posturas 
de sedução ou desafiantes solos. Uma fisica-
lidade crua e precisa mescla-se com a tensão 
dramática e com o grotesco. O rigor e a sen-
sualidade de L’affadissement du merveilleux são 
guiados por ritmos hipnóticos que pontuam 
as contínuas metamorfoses dos bailarinos, 
da placidez ao grito, da violência à catarse, 
numa intensa e ritualizada meditação sobre 
a condição humana.

In L’affadissement du merveilleux, Catherine Gau-
det operates a depuration of her language, until 
now rather theatrical, via a system of choreograph-
ic cycles created out of the circle’s universal struc-
ture. On an empty white stage, five dancers move 
in unison, a few inches away from one another 
and in repetitive motifs, in lines or in circles, or 
else individualising themselves in seductive pos-
es or challenging solos. Raw, precise physicality 
mingles with dramatic tension and grotesqueness. 
The exactitude and sensuality of L’affadissement 
du merveilleux are driven by hypnotic rhythms 
that punctuate the dancers’ constant pauses, from 
serenity to a scream, from violence to catharsis, 
in an intense, ritualised meditation on the human 
condition. 

CATHERINE 
GAUDET
L’affadissement 
du merveilleux

Canadá Canada
estreia nacional national premiere
DANÇA DANCE

RIVOLI Grande Auditório
12€ 55min >16

 DDD

ABRIL APRIL

Sáb Sat 22.00h 24
Dom Sun 19.00h 25

 Dom Sun 21.00h 25
disponível durante available for 24h

COREOGRAFIA CHOREOGRAPHED BY Catherine Gaudet INTERPRETAÇÃO PERFORMED BY 
Dany Desjardins, Francis Ducharme, Caroline Gravel, Leïla Mailly, James Phillips MÚSICA 
MUSIC Antoine Berthiaume ASSISTÊNCIA DE DRAMATURGIA E DIREÇÃO DE ENSAIOS DRA-
MATURGY ASSISTANCE & REHEARSAL DIRECTOR Sophie Michaud DESENHO DE LUZ LIGHT-
ING DESIGN Alexandre Pilon Guay FIGURINOS COSTUMES MaxOtto Fauteau DIREÇÃO TÉCNI-
CA TECHNICAL DIRECTOR Olivier Chopinet ESTAGIÁRIA INTERN Marie Philippe Santerre 
PRODUÇÃO PRODUCED BY Lorganisme PRODUÇÃO EXECUTIVA EXECUTIVE PRODUCTION BY 
DLD - Daniel Léveillé Danse COPRODUÇÃO CO-PRODUCED BY Agora de la danse, Montréal, 
Centre Chorégraphique National de Tours 
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 Victor Hugo Pontes coloca em cena três 
bailarinos imaginados pelo escritor Gonçalo 
M. Tavares para esta nova criação. Abelard, 
Adler e Hadrian são Os Três Irmãos: quando 
se encontram naquele não-lugar, procuram 
o rasto dos seus pais, marcam a giz a sua au-
sência, lavam-se, comem juntos à mesa, car-
regam os corpos uns dos outros em sacrifício 
ritualizado, carregam-se aos ombros, vivem 
em fuga, praticam o jogo perigoso do encon-
tro com o passado. Abelard, Adler e Hadrian 
tentam fazer a sua ligação à terra e sobrevi-
ver à existência uns dos outros, mesmo se esta 
houver sido esburacada a berbequim, enro-
dilhada numa trouxa de roupa, transportada 
num carrinho de mão.

Victor Hugo Pontes brings to the stage three danc-
ers imagined by writer Gonçalo M. Tavares for this 
new creation. Abelard, Adler and Hadrian are Os 
Três Irmãos [The Three Brothers]: when they meet 
in that non-place, they look for their parents’ trail, 
use chalk to mark their absence, wash themselves, 
eat together at the table, carry each other’s bodies 
in ritual sacrifice, shoulder each other, live on the 
run, and play the dangerous game of meeting the 
past. Abelard, Adler and Hadrian try to establish a 
connection with the land and survive the existence 
of each other even if it has been drilled, tangled in 
a bundle of clothes and carried in a wheelbarrow.

VICTOR HUGO 
PONTES
Os três irmãos

DANÇA DANCE

RIVOLI Grande Auditório
9€ 1.30h >12

 DDD

ABRIL APRIL
Sex Fri 22.00h 30

MAIO MAY
Sáb Sat 17.00h 1

DIREÇÃO ARTÍSTICA ARTISTIC DIRECTION Victor Hugo Pontes TEXTO ORIGINAL ORIGINAL 
TEXT Gonçalo M. Tavares INTERPRETAÇÃO PERFORMED BY Dinis Duarte, Paulo Mota, Valter 
Fernandes MÚSICA ORIGINAL ORIGINAL MUSIC Joana Gama, Luís Fernandes CENOGRAFIA 
SET DESIGN F. Ribeiro DESENHO DE LUZ LIGHTING DESIGN Wilma Moutinho FIGURINOS COS-
TUMES Cristina Cunha, Victor Hugo Pontes CONSULTORIA ARTÍSTICA ARTISTIC CONSULTAN-
CY Madalena Alfaia DIREÇÃO DE PRODUÇÃO HEAD OF PRODUCTION Joana Ventura PRODUÇÃO 
EXECUTIVA EXECUTIVE PRODUCTION BY Mariana Lourenço APOIO À RESIDÊNCIA RESIDENCY 
SUPPORT Circolando, Lugar Instável, Centro Cultural Vila Flor 

COPRODUÇÃO CO-PRODUCED BY Teatro Municipal do Porto/DDD - Festival Dias da Dança, Nome 
Próprio, Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, Teatro Viriato, São Luiz Teatro Municipal 
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 Pensado como um laboratório especula-
tivo, SIRI explora vários binómios - material 
e imaterial; estabilidade e rapidez; físico e psi-
cológico; desafio e receio; humano e tecnológi-
co – numa abordagem coreográfica entre o que 
existe e o que nos assombra. O palco surge 
como um campo arqueológico que guarda di-
ferentes técnicas, usos e modos de expressão 
dos corpos, dos objetos e dos movimentos en-
tre eles produzidos. Nele, a coreografia apre-
senta-se como uma investigação sobre a me-
mória, ao mesmo tempo arqueológica e viva 
- do corpo humano e das suas representações 
através da tecnologia. SIRI prolonga a colabo-
ração entre o coreógrafo Marco da Silva Fer-
reira e o realizador Jorge Jácome, depois da 
coassinatura do espetáculo ÍRIS, defendida 
como um olhar sobre a temporalidade, a par-
tir da imagem, da construção visual e do dis-
curso sobre a memória. 

Meant to be a speculative laboratory, SIRI ex-
plores several binomials - material and immate-
rial, stability and speed, physical and psycholog-
ical, challenge and fear, human and technological 
– in a choreographic approach between what is 
real and what haunts us. The stage appears as 
an archaeological field that guards different tech-
niques, usages and ways of expressing the bodies, 
the objects and the movements produced amongst 
them. In it, the choreography is presented as an 
investigation about memory, at the same time ar-
chaeological and alive - of the human body and its 
representations through technology. 
SIRI prolongs the collaboration between chore-
ographer Marco da Silva Ferreira and director 
Jorge Jácome, after the co-signature of the work 
ÍRIS, defended as a look at temporality, from the 
image, the visual construction and the discourse 
on memory.

JORGE JÁCOME 
& MARCO DA 
SILVA FERREIRA 
SIRI 

estreia premiere 
DANÇA DANCE

CAMPO ALEGRE 
Palco do Auditório
12€ 1.00h >12

 DDD

ABRIL APRIL
Sex Fri 19.00h 30

MAIO MAY 
Dom Sun 17.00h 1

DIREÇÃO ARTÍSTICA ARTISTIC DIRECTION Jorge Jácome, Marco da Silva Ferreira INTÉRPRETES 
PERFORMED BY A anunciar / To be announced DIREÇÃO TÉCNICA E DESENHO DE LUZ TECH-
NICAL MANAGEMENT AND LIGHTING DESIGN Rui Monteiro DESENHO DE SOM SOUND DESIGN 
Rui Lima, Sérgio Martins PRODUÇÃO EXECUTIVA EXECUTIVE PRODUCTION Joana Costa Santos 
RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS ARTISTIC RESIDENCIES Centre Chorégraphique National de Caen em 
Normandie, Alkantara, Teatro Municipal do Porto RESIDÊNCIA DE COPRODUÇÃO COPRODUC-
TION RESIDENCY O Espaço do Tempo APOIO SUPPORTED BY Direção Geral das Artes 

COPRODUÇÃO CO-PRODUCED BY Teatro Municipal do Porto/DDD - Festival Dias de Dança, 
Fondation d’entreprise Hermès, Centre Chorégraphique National de Caen em Normandie, POLE-
SUD – Centre de Développement Chorégraphique National de Strasbourg, Théâtre de la Ville Paris 
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FITEI
Festival Internacional 
de Teatro 
de Expressão Ibérica

NO AT TMP

TEATRO THEATRE

RIVOLI & CAMPO ALEGRE

ABRIL APRIL
— MAIO MAY

Qua Wed 28
Sáb Sat — 15

O FITEI 2021 terá lugar entre 28 de abril e 16 
de maio. Nesta 44ª edição do mais antigo fes-
tival do país, apresentaremos espetáculos cuja 
escolha se regeu pelo tema orientador da sus-
tentabilidade.
O FITEI é desde a sua origem um lugar de con-
fluência e encontro entre artistas de expres-
são ibérica de todo o mundo. Esta dimensão 
tem sido repensada, de forma a problemati-
zar o que significa esta unidade da expressão 
ibérica tendo em conta séculos de colonialis-
mo, diásporas e encobrimentos, por um lado, 
mas também afinidades e diálogos, por outro. 
Acompanhando o alargamento a Porto, Gaia, 
Matosinhos e Viana do Castelo, o festival re-
dimensiona-se também com uma parceria es-
tratégica e de comunicação com o DDD - Fes-
tival Dias da Dança, procurando fazer da zona 
norte de Portugal uma das mais efervescentes 
da cena internacional. Do DDD+FITEI surge 
a SEMANA +, em que artistas portugueses 
apresentam a sua obra a dezenas de programa-
dores de todo o mundo. Ainda que fortalecido 
por esta parceria, o FITEI continua a manter 
a sua identidade e elementos distintivos: tan-
to pela programação internacional atual que 
acompanha e traz a cena, como pela insistên-
cia num tema orientador de relevância e atua-
lidade indiscutíveis. Vai ainda ao encontro dos 
novos discursos cénicos surgidos em países de 
expressão ibérica, promovendo o diálogo, a in-
tergeracionalidade, a transmedialidade e as 
formas artísticas de resistência. 
A programação deste ano enquadra uma ideia 
de sustentabilidade ambiental e política, pro-
curando ir ao encontro de discursos artísti-
cos de resistência, que proponham alternati-
vas ao discurso normativo. Sublinhamos uma 
atenção especial 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 disposi-
tivo de poder, traremos ao festival artistas que 
se erguem contra a desinformação, que se alia 
a puritanismos e à homofobia usando-os como 
ferramenta. Olharemos trabalhos que apontem 
modos de vida plurais, contracorrente, afron-
tando o conservadorismo que ascende. Pen-
saremos o corpo como lugar de um discurso 
não-verbal, que propõe sentidos 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 2021 takes place between April 28 and May 
16. The 44th edition of the longest-running festi-
val in the country presents performances chosen 
because of the topic of sustainability.
Since its inception, FITEI is a place where artists 
of Iberian expression from all over the world ga-
ther and meet, something that has been reconsi-
dered so as to question what this Iberian expres-
sion unity means, taking into account centuries 
of colonialism, diasporas and cover-ups, on the 
one hand, but also affinities and dialogue, on the 
other hand. As it extends to Porto, Gaia, Matosi-
nhos and Viana do Castelo, the festival also resizes 
with a strategic and communication partnership 
with DDD - Festival 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 identity 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 dispute. It also meets new scenic dis-
courses emerging in countries of Iberian expres-
sion, thus encouraging dialogue, the crossing of 
generations, transmediality and the artistic for-
ms of resistance.
This year's programme frames the notion of en-
vironmental and political sustainability, seeking 
to meet artistic discourses of resistance that put 
forward alternatives to the prescriptive one. We 
pay particular attention to works in line with what 
philosopher Márcia Tiburi would call political 
sexology. Following in the footsteps of Foucault, 
who pointed out sex as a power mechanism, in 
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'l look into productions pointing at plu-
ral, upstream ways of living, thus confronting the 
conservatism on the rise. We'll analyse the body 
as a place of non-verbal 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 psy-
chological unsustainability, with our hyper-pro-
ductive brains unable to make sense of the world.

Mais informação for further information www.fitei.com

GONÇALO AMORIM
Diretor Artístico do Artistic Director of 
FITEI
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 Estado Vegetal é um monólogo polifóni-
co, ramificado, exuberante, repetitivo, divi-
sível e séssil. A protagonista é uma mulher, 
que não é um indivíduo; é uma multidão, um 
enxame. Este não é um trabalho animal, é um 
trabalho vegetal. Com base no pensamento re-
volucionário de filósofos como Michael Marder 
e neurobiologistas como Stefano Mancuso, 
o espetáculo procura investigar novos concei-
tos 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, trans-
formar, ser consciente. 
Estado Vegetal gira em torno de um diálogo 
impossível entre seres humanos e plantas. Um 
diálogo fracassado com a natureza, que é tal-
vez 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 creative 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 
innate monologue.

MANUELA 
INFANTE
Estado vegetal

Chile 
estreia nacional national premiere
TEATRO THEATRE

RIVOLI Grande Auditório
12€ 1.30h >12

DIREÇÃO DIRECTION Manuela Infante DRAMATURGIA DRAMATURGY Manuela Infante, Marcela 
Salinas INTERPRETAÇÃO PERFORMER Marcela Salinas DESIGN Rocío Hernández PRODUÇÃO 
PRODUCED BY Carmina Infante ADEREÇOS PROPS Ignacia Pizarro VOZES GRAVADAS RE-
CORDED 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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Qua Wed 22.00h 28



 A partir da justaposição de vários “qua-
dros” do mundo, Alexandre Dal Farra e Patrí-
cia Portela formam uma paisagem de memó-
rias e de imagens das últimas duas décadas 
no Brasil e em Portugal. O coronel Brilhan-
te Ustra, uma emigrante portuguesa, uma 
Timor-Leste a lutar pela sua independência 
através da Líder Xanana Gusmão e um cometa 
Halley que passa e não se vê são algumas des-
sas paisagens que, ao relacionarem-se, criam 
um fio ténue de tensão implicitamente políti-
co. Esse fio ténue passa pelo gesto da reconci-
liação. Com o passado, com o que (ainda) não 
nos aconteceu, com o mundo de agora, connos-
co. Esse fio ténue passa por uma promessa de 
uma Europa que ambos partilham e que ne-
nhum habita ou vislumbra, enquanto propos-
ta moral, conceito cívico, ideia filosófica. Num 
mundo que caminha para a reabertura de fe-
ridas e para extremos irreconciliáveis, é pre-
ciso lembrar que a guerra é uma opção real, 
mas a reconciliação também é uma escolha.

By juxtaposing several "tableaux" of the world, Al-
exandre Dal Farra and Patrícia Portela create a 
landscape 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 political tension. Such thin thread in-
cludes 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 ex-
tremes, one must recall that war is a real option, 
but so is reconciliation.

PATRÍCIA 
PORTELA 
& ALEXANDRE 
DAL FARRA 
Reconciliação

estreia premiere
TEATRO THEATRE

RIVOLI Pequeno Auditório
9€ 1.00h >12
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 FITEI

ABRIL APRIL

Qui Thu 17.00h 29
Sex Fri 19.00h 30

DE BY Alexandre Dal Farra & Patrícia Portela DIREÇÃO DIRECTION Alexandre Dal Farra & 
Patrícia Portela DRAMATURGIA DRAMATURGY Alexandre dal Farra & Patrícia Portela TEXTOS 
TEXTS Alexandre dal Farra & Patrícia Portela e convidados - Afonso Cruz (PT), Ondjaki (ANG), 
Elisa Lucinda (BR), Nicolas de Warren (USA, Sri Lanka), entre outros. INTÉRPRETES E CO-CRI-
ADORES PERFORMERS AND CO-CREATORS (em palco on stage) Célia Fechas (voz off) Clayton 
Mariano, Alexandre Dal Farra, Patrícia Portela e convidados and guests ESPAÇO SET DESIGN 
Patrícia Portela COMPOSIÇÃO MUSICAL MUSICAL COMPOSITION Gabriel Ferrandini Pós-
produção de imagem e som Irmã Lucia Efeitos Especiais VÍDEO E AND TEASER Rui Ribeiro 
DESIGN DE LUZ LIGHTING DESIGN Leonardo Simões PAINÉIS PANELS PIRANESI João Maio Pinto 
EDIÇÃO DE TEXTO TEXT EDITING Isabel Garcez WEBSITE Pedro Mendes APOIO E ACOMPAN-
HAMENTO SUPPORT AND MONITORING Sérgio Hydalgo PRODUÇÃO EXECUTIVA EXECUTIVE 
PRODUCTION Associação Cultural Prado AGENCIAMENTO E PRODUÇÃO EM CIRCULAÇÃO 
BOOKING AND TOUR PRODUCTION Carla Estefan - Metropolitana Gestão Cultural APOIOS A 
RESIDÊNCIA RESIDENCY SUPPORT Teatro Viriato COPRODUÇÃO COPRODUCTION FITEI - 
Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica p. 84



 Maratona de Manifestos é um espetáculo 
inspirado no trabalho curatorial de Hans Ul-
rich Obrist. Sete atores interpretam diferen-
tes manifestos escritos depois de 2000. É um 
espetáculo site-specific que pode ser adaptado 
a diferentes espaços. É oferecido ao público um 
mapa do lugar onde se apresenta o espetácu-
lo 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 pe-
queno grupo de espectadores, de forma a con-
trariar 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 atores iniciam esta conversa. Está na base 
deste espetáculo transmitir palavras atentas 
que falam do mundo de hoje, mensagens de es-
perança 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 differ-
ent manifests written after the year 2000. This 
is a site-specific performance that adjusts to dif-
ferent spaces. The audience are given a map of 
the place where the performance takes place, so 
that they’re able to track every actor, and thus 
choose which manifests to listen to. Each mani-
fest is read in an intimate manner and only for a 
small group of spectators, so as to counter the tra-
ditional way of reading a manifest, which tends to 
be pamphleteering. The actors engage in the “con-
versation” based on reality: the atmosphere in the 
room, the architecture/structure 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

TEATRO THEATRE

RIVOLI vários espaços multiple spaces
7€ 1.10h >12

CRIAÇÃO E ESCOLHA DE TEXTOS CREATION AND TEXT SELECTION Isabel Rodrigues 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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TEATRO 
DO NOROESTE
Rottweiler

TEATRO THEATRE

 FITEI

MAIO MAY

Qui Thu 19.00h 6
RIVOLI Grande Auditório
9.00€ 1.10h >14

 Fake-news. Em português, notícias falsas. 
Afinal, para que serve uma notícia verdadeira? 
Uma mentira pode ser difundida como sendo 
verdade para todo o mundo e para milhões 
de pessoas, de forma instantânea. O próprio 
termo "mentira" tornou-se politicamente in-
correto, mediaticamente proibido, interpes-
soalmente deselegante. Agora chama-se "pós-
-verdade". E uma verdade que é pós, pode ser 
qualquer coisa. Até uma mentira embrulhada 
em papel de verdade. Difundida até ao infinito. 
Até à náusea. Até um rottweiler. 
"Não existe verdade. Apenas versões." 
— Friedrich Nietzsche 

Fake news. After all, what’s the point of having 
true news? A lie may spread worldwide as a truth, 
instantly and for millions of people. The term “lie” 
itself became politically incorrect, publicly prohib-
ited, interpersonally inelegant. It is now called 
“post-truth”. And a truth which is post can be an-
ything. It can even be a lie wrapped in real paper, 
widespread to infinity, to the nausea. It can even 
be a rottweiler. 
“There is no truth. Only versions.”
— Friedrich Nietzsche

DRAMATURGIA E ENCENAÇÃO DRAMATURGY AND DIRECTION Ricardo Simões TEXTO TEXT 
Guillermo Heras TRADUÇÃO TRANSLATION Alexandra Moreira da Silva INTERPRETAÇÃO 
PERFORMANCE Alexandre Calçada, Tiago Fernandes ILUMINAÇÃO LIGHTING DESIGN Nuno 
Tomás SONOPLASTIA SOUND DESIGN Cláudia Ferreira VÍDEO Luís Lagadouro PARTICIPAÇÃO 
NO VÍDEO VIDEO PARTICIPATION Fernando Borlido e Rita Carneiro 
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TEATRO THEATRE

 FITEI

MAIO MAY

Sex Fri 19.00h 7
Sáb Sat 19.00h 8

RIVOLI Grande Auditório
9.00€ 50min >14

 O grande poeta Maiakovski é ressuscita-
do num futuro distante. Aos habitantes des-
se outro tempo vamos chamar Os do Futuro.
Está em marcha um programa experimental 
de ressurreição humana. Maiakovski é um 
dos humanos do passado que Os do Futuro 
desejam conhecer. Envolvido nesta viagem 
no tempo, o poeta da revolução vê-se apanha-
do numa das suas armadilhas de eleição. As 
coisas complicam-se, mas Os do Futuro não 
desistem do seu desígnio, pois a poesia e o tea-
tro de Maiakovski estão cheios de mensagens 
que eles assumiram que lhes eram endereça-
das. Através desta ficção pouco científica ha-
bitada por atores e marionetas, vamos tentar 
(re)animar alguns objetos do complexo uni-
verso de Vladimir Maiakovski: a rutura com 
as estruturas tradicionais, a hibridação entre 
o desejo amoroso e o entusiasmo político na 
sua poesia, a crítica social e a correspondên-
cia com o futuro.

The great poet Maiakovski is resurrected in the 
distant future. We will call the inhabitants of that 
other time Os do Futuro [From the future].An ex-
perimental program of human resurrection is un-
derway. Maiakovski is one of the humans of the 
past that Os do Futuro wish to meet. Involved in 
this time travel, the poet of the revolution finds 
himself caught in one of his favorite traps. Things 
get complicated, but Os do Futuro do not give up 
on their design, as Maiakovski’s poetry and theat-
er are full of messages that they assumed were ad-
dressed to them. Through this unscientific fiction 
inhabited by actors and puppets, we will try to (re) 
animate some objects in the complex universe of 
Vladimir Maiakovski: the break with traditional 
structures, the hybridization between love desire 
and political enthusiasm in his poetry, social crit-
icism and correspondence with the future.

TEATRO 
DE FERRO
/ IGOR GANDRA
Maiakovski 
– O Regresso do Futuro

DIREÇÃO ARTÍSTICA ARTISTIC DIRECTION Igor Gandra ACOMPANHAMENTO ARTÍSTICO AR-
TISTIC SUPPORT Isabel Barros ENCENAÇÃO E CENOGRAFIA STAGING AND SET DESIGN Igor 
Gandra TRADUÇÃO E APOIO À DRAMATURGIA TRANSLATION AND DRAMATURGY SUPPORT 
Regina Guimarães MARIONETAS E ADEREÇOS PUPPETS AND PROPS Igor Gandra, Eduardo 
Mendes INTERPRETAÇÃO PERFORMED BY Carla Veloso, Micaela Soares, Rui Oliveira, Vítor 
Gomes DESENHO DE LUZ LIGHTING DESIGN Filipe Azevedo FOTOGRAFIA DE CENA PHOTOG-
RAPHY Susana Neves REALIZAÇÃO PLÁSTICA E OFICINA DE CONSTRUÇÃO PLASTIC PRODUC-
TION AND CONSTRUCTION WORKSHOP João Pedro Trindade, Eduardo Mendes PRODUÇÃO 
EXECUTIVA EXECUTIVE PRODUCTION Sofia Carvalho, Carla Veloso COCRIAÇÃO CO-CRE-
ATION Teatro de Ferro, Teatro de Marionetas do Porto COPRODUÇÃO CO-PRODUCTION FITEI 
- Festival Internacional de Expressão Ibérica
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Brasil Brazil
estreia nacional national premiere
PERFORMANCE

 FITEI

MAIO MAY

Qui Thu 19.00h 13
local a definir place to be defined 
12€ 1.40h >18

 Em Stabat Mater, Janaina Leite propõe 
o formato de uma palestra-performance sobre 
a história da Virgem Maria ao longo dos sécu-
los ao mesmo tempo em que tenta dar conta 
da exclusão da mãe no seu espetáculo anterior, 
Conversas com meu Pai. “Onde estava a mãe?” 
é a pergunta que é indiretamente respondida 
através da Virgem Maria e o célebre stabat ma-
ter - ou "a mãe lá estava" - referência ao poema 
do século XII que consagrou o tema da jovem 
mãe aos pés do filho padecendo na cruz. Essa 
mulher que deu à luz "sem prazer e sem pe-
cado", fecundada enquanto dormia, torna-se 
o protótipo para a construção no ocidente de 
um feminino que se dá entre a santa e a caída, 
entre a abnegação e o masoquismo. A partir 
do texto Stabat Mater da filósofa e psicanalis-
ta Julia Kristeva, a montagem, mais do que 
sobre a experiência do ser mãe, busca nesta 
(con)fusão, as origens de um arranjo históri-
co entre o feminino e o masculino, - refletido, 
por exemplo, no jogo de carrasco e vítima - que 
o trabalho tenta desarmar. Não sem antes cor-
rer os riscos de enfrentar os mecanismos de 
gozo e dor que fixam essas posições.

The performance is part of Janaina Leite’s broad-
er research about the real in theatre now focusing 
on the obscene. From the theoretical text Stabat 
Mater (in Latin, there was the mother), by philos-
opher and psychoanalyst Julia Kristeva, the art-
ist and researcher proposes the format of perfor-
mance-lecture about women, going back to Virgin 
Mary’s story, trying at the same time to account 
for her mother’s deletion in her previous play, Con-
versas com Meu Pai. Escorted by her own mother 
and the figure of Priapus, a character performed 
by a porn actor, she radically articulates histori-
cally conflicting themes such as motherhood and 
sexuality. Having terror and pornography as aes-
thetic bases, Leite examines the origins of a histor-
ical deal between the feminine and the masculine, 
which the work tr es to disarm without first taking 
risks and facing the systems of orgasm and pain 
securing these positions.

JANAINA LEITE
Stabat Mater

CONCEÇÃO, DIREÇÃO E DRAMATURGIA CONCEPT, DIRECTION AND DRAMATURGY Janaina Leite 
INTERPRETAÇÃO PERFORMED BY Janaina Leite, Amália Fontes Leite e Príapo PARTICIPAÇÕES 
ESPECIAIS SPECIAL PARTICIPATIONS Príapo amador - Lucas Asseituno; Príapo profissional 
- Loupan DRAMATURGIA E ASSISTÊNCIA DE DIREÇÃO DRAMATURGY AND DIRECTION AS-
SISTANCE Lara Duarte, Ramilla Souza COLABORAÇÃO DRAMATÚRGICA DRAMATURGICAL 
COLLABORATION Lillah Hallah ASSISTÊNCIA GERAL GENERAL ASSISTANCE Luiza Moreira 
Salles DIREÇÃO DE ARTE, CENOGRAFIA E FIGURINOS ART DIRECTION, SET DESIGN AND COS-
TUMES Melina Schleder ILUMINAÇÃO LIGHTING Paula Hemsi VÍDEO-INSTALAÇÃO E EDIÇÃO 
VIDEO INSTALLATION AND VIDEO Laíza Dantas SONOPLASTIA E OPERAÇÃO DE VÍDEO E SOM 
SOUND DESIGN AND VIDEO OPERATION Lana Scott OPERAÇÃO DE LUZ LIGHTING OPERATION 
Maíra do Nascimento PREPARAÇÃO VOCAL VOCAL PREPARATION Flavia Maria PROVOCAÇÃO 
CÉNICA SCENIC TEASE Kenia Dias, Maria Amélia Farah CONCEÇÃO AUDIOVISUAL E GUIÃO 
AUDIOVISUAL DESIGN AND SCRIPT Janaina Leite, Lillah Hallah DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA 
PHOTOGRAPHY DIRECTION Wilssa Esser PARTICIPAÇÃO EM VÍDEO VIDEO PARTICIPATION Alex 
Ferraz, Hisak, Jota, Kaka Boy, Mike, Samuray Farias IDENTIDADE VISUAL, PROJEÇÕES E REDES 
SOCIAIS VISUAL IDENTITY, PROJECTIONS AND SOCIAL MEDIA Juliana Piesco ASSESSORIA DE 
IMPRENSA PRESS RELATIONS Frederico Paula – Nossa Senhora da Pauta FOTOS E REGISTO 
EM VÍDEO PHOTOGRAPHY AND VIDEO REGISTRATION André Cherri DIREÇÃO DE PRODUÇÃO 
E CIRCULAÇÃO PRODUCTION DIRECTION AND CIRCULATION Carla Estefan GESTÃO DO PRO-
JETO PROJECT MANAGEMENT Metropolitana Gestão Cultural 
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 Manifesto Transpofágico é a transpofagia, 
da transpologia de uma transpóloga.
“Hoje eu resolvi vestir-me com a minha pró-
pria pele. O meu corpo travesti”
Renata “veste-se” com seu próprio corpo para 
narrar a historicidade da sua corporeidade.
“O meu corpo veio antes de mim, sem eu pe-
dir. Ele é mais velho do que eu”.
Renata alimenta-se 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 este-
reótipos, a transfobia estrutural, a criminali-
zação, o encarceramento em massa, a violên-
cia, a patologização que permeia esses corpos, 
como o dela. A vivência Travesti.
Convida-nos a olhar, a observar, a ver o seu 
corpo Travesti. Traz-nos o seu corpo em pri-
meira pessoa. O Corpo Travesti como um ex-
perimento, uma cobaia.
É uma Travaturgia, uma escrevivência. Um 
manifesto de um Corpo Travesti.
Letreiro pisca 
TRAVESTI. TRAVESTI. TRAVESTI.
— Renata Carvalho
 

Manifesto Transpofágico [Transpophagic Mani-
fest] is the transpophagy of a transpologist’s trans-
pology.
“Today I decided to wear my own skin. My trans-
vestite body.”
Renata “wears” her own body to narrate the his-
toricity 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 render-
ing that pervades these bodies, like hers. Trans-
vestite living.
She calls upon us to look, to watch, to see her trans-
vesti body. She brings it to us first-hand. The trans-
vesti body as an experiment, a lab rat.
This is a transvesturgy, a writexperience. The 
manifest of a transvesti body.
The sign blinks 
TRANSVESTI. TRANSVESTI. TRANSVESTI.
— Renata Carvalho

RENATA 
CARVALHO
Manifesto 
transpofágico

Brasil Brazil
estreia nacional national premiere
TEATRO THEATRE

RIVOLI Grande Auditório
12€ 1.00h >18

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 MAQUINISTA MACHINE OPER-
ATOR Ciro Schu PRODUÇÃO PRODUCED BY Corpo Rastreado COPRODUÇÃO CO-PRODUCED 
BY Risco Festival, MITsp, Corpo Rastreado 

 FITEI

MAIO MAY

Sex Fri 19.00h 14
Sáb Sat 19.00h 15
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 Entre muitas: Sierva María de Todos los 
Angeles, 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.
 

RAQUEL S.
amor.demónio

TEATRO THEATRE

CAMPO ALEGRE Auditório
9ΩΩ€ 1.00h >16

Among many: Sierva María de Todos los Ángeles, 
Of Love and Other Demons; Mariana Alcoforado, 
New Portuguese Letters: locked, each one in her 
cell, each one in her monastery, as if buried alive. 
Those are the images behind amor.demónio [love.
demon]. Possibilities of some other meaning. Spec-
tres 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 see-
ing, of other possible worlds: vanishing lines that 
meet there where they get lost. An altar of ghosts 
to haunt the future

DIREÇÃO E TEXTO DIRECTION AND TEXT Raquel S. INTERPRETAÇÃO E COCRIAÇÃO PERFORM-
ER AND CO-CREATOR Joana Mont’ Alverne 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 COLABORAÇÃO DRAMATÚRGICA E 
COCRIAÇÃO (1A FASE) DRAMATURGICAL ASSISTANT AND CO-CREATOR Mafalda Banquart 
UMA CRIAÇÃO CREATED BY Noitarder - Associação Cultural COM O APOIO DO WITH THE SUP-
PORT OF Município de Monção AGRADECIMENTOS TUP, Maria Inês Peixoto, Sara Covas 

COPRODUÇÃO CO-PRODUCED BY Teatro Municipal do Porto 

 FITEI

MAIO MAY

Sex Fri 21.00h 14
Sáb Sat 21.00h 15
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 Numa época do cálculo, da regra e da pre-
venção surge, repentinamente, o inesperado, 
algo que interrompe o curso das coisas e amea-
ça o discorrer da vida. Numa espécie de para-
doxo, quanto mais se antecipa o acidente mais 
este, ao surgir, se apresenta como catastrófico 
e intratável. Entende-se que, neste contexto, 
a ideia de Acontecimento, contingente e impre-
visível, se tenha vindo a impor para dar conta 
de forças que excedem as formas históricas, ve-
nham elas da natureza, como uma catástrofe, 
ou do interior da história que fazemos, disse-
minadas como um incêndio ou uma epidemia. 
Existe um certo pânico perante esse excesso 
de força e a debilidade das formas, ainda que 
boa parte da cultura humana se tenha basea-
do na espera por um acontecimento decisivo, 
uma revolução, através da qual a paz ou a jus-
tiça possam vencer definitivamente. Disso, uns 
são testemunhas, outros anunciam, outros, 
cansados de esperar, perdem toda a esperan-
ça. Mas é apenas pela arte, pelo pensamento 
e pela técnica que se responde ao Aconteci-
mento e se cria o labirinto onde, como com 
o antigo Minotauro, podemos estar próximos 
dele e da sua potência, sem a ilusão de o anu-
lar ou controlar.

At a time of calculation, rules and prevention all 
of a sudden emerges the unexpected, something 
that disrupts the course of events and threatens 
the flow of life. In a sort of paradox, the more one 
anticipates the accident, the more catastrophic 
and unmanageable it is when it occurs. It is under-
standable that in this respect the notion of Event, 
contingent and unpredictable, has been gaining 
ground to account for forces that exceed historical 
forms, either coming from Nature, like a catastro-
phe, or from within the history we make, wide-
spread as a fire or an epidemic. There’s a certain 
amount of panic in the face of excessive force and 
the weakness of forms, even if a considerable part 
of human culture has been based on the wait for a 
decisive event, a revolution, through which peace 
or justice may triumph once and for all. Some bare 
witness to it, others announce it, and others lose all 
hope tired of waiting. Only art, thought and tech-
nique are able to respond to the Event and create 
the labyrinth where—much like the ancient Mino-
taur—we can be close to it and its power without 
the illusion of cancelling or controlling it.

MOISÉS DE LEMOS MARTINS is a professor at 
the Communication Sciences Department of the 
University of Minho and runs the Communica-
tion and Society Research Centre (CECS), which 
he founded in 2001. He has a doctorate in social 
sciences from the University of Strasbourg. He 
has published works in the fields of sociology of 
culture, social semiotics, sociology of communi-
cation, visual semiotics, intercultural communica-
tion and Portuguese-speaking studies. He headed 
the Institute of Social Sciences at the University 
of Minho for ten years—from 1996 to 2000, and 
from 2004 to 2010. He is the director of the jour-
nals Comunicação e Sociedade and Revista Lusó-
fona de Estudos Culturais (RLEC).
He presided over Sopcom – Portuguese Association 
of Communication Sciences (2005 – 2015), Luso-
com – Federation of Portuguese-Speaking Com-
munication Sciences Associations (2011 – 2015) 
and Confibercom – Ibero-American Confederation 
of Scientific and Academic Communication Asso-
ciations (2012 – 2015). In 2016, the University of 
Minho granted him the Scientific Merit Award.

CONFERÊNCIA CONFERENCE

RIVOLI Pequeno Auditório
entrada gratuita free entrance >6

ABRIL APRIL

Ter Tue 18.30h 6

MOISÉS DE LEMOS MARTINS é Professor Ca-
tedrático do Departamento de Ciências da Co-
municação da Universidade do Minho e dirige 
o Centro de Estudos de Comunicação e Socie-
dade (CECS), que fundou em 2001. Doutorado 
pela Universidade de Estrasburgo em Ciências 
Sociais. Tem publicado, no âmbito da Sociolo-
gia da Cultura, Semiótica Social, Sociologia da 
Comunicação, Semiótica Visual, Comunicação 
Intercultural, Estudos Lusófonos. Dirigiu du-
rante dez anos o Instituto de Ciências Sociais 
da Universidade do Minho - de 1996 a 2000, 
e de 2004 a 2010. É diretor da revista Comu-
nicação e Sociedade e também da Revista Lu-
sófona de Estudos Culturais (RLEC). 
Presidiu à Sopcom – Associação Portuguesa de 
Ciências da Comunicação (2005 – 2015), à Lu-
socom – Federação das Associações Lusófo-
nas de Ciências da Comunicação (2011 – 2015), 
à Confibercom – Confederação Ibero-America-
na das Associações Científicas e Académicas 
de Comunicação (2012 - 2015). Em 2016, a Uni-
versidade do Minho concedeu-lhe o Prémio do 
Mérito Científico. 

DO
ACONTECIMENTO
Moisés de Lemos 
Martins
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 José Miguel Borges nasceu no Porto em 
2000 e começou a estudar piano em 2006, com 
Marta Oliveira e depois com Marian Pivka. Em 
2015, entrou para o Conservatório de Música 
do Porto, para a classe da professora Teresa 
Xavier, acabando em 2018 com nota máxima 
de 20 valores. Frequenta o Conservatório Real 
de Bruxelas na classe de Boyan Vodenitcharov. 
Dos muitos prémios obtidos, destacam-se os 
primeiros lugares no IV Concurso Internacio-
nal de Piano Tadini e no XII Concurso Inter-
nacional de Huesca; o segundo lugar no XIX 
Concurso Internacional Santa Cecília e o ter-
ceiro lugar no IV Concurso Internacional de 
Piano Krystian Tkaczewski em Busko-Zdrój.
 Participou em masterclasses com os professo-
res Dmitri Bashkirov, Pavel Gililov, Eldar Ne-
bolsin, Philippe Raskin, entre outros.

José Miguel Borges was born in Porto in 2000 and 
started learning the piano in 2006 with Marta 
Oliveira and then with Marian Pivka. In 2015, he 
joined the Porto Music Conservatory under Tere-
sa Xavier, and he completed his studies in 2018, 
scoring 20 in his exam. He currently attends the 
Royal Conservatory of Brussels under Boyan Vode-
nitcharov. Among his many awards, he highlights 
the first place at the IV Tadini International Piano 
Competition and at the XII Huesca Piano Compe-
tition, the second place at the XIX Santa Cecília 
International Competition and the third place at 
the IV Krystian Tkaczewski International Piano 
Competition in Busko-Zdrój. He participated in 
master classes with professors Dmitri Bashkirov, 
Pavel Gililov, Eldar Nebolsin and Philippe Ras-
kin, among others.

NOVOS 
TALENTOS
José Miguel Borges piano

MÚSICA MUSIC

RIVOLI Pequeno Auditório
45 min 5€ >6

ABRIL APRIL

Sáb Sat 17.00h 10
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RENAUD HERBIN
L’écho des creux (Eco oco)

COMPANHIA INSTÁVEL 
/ PALCOS INSTÁVEIS
Sara Silva, Thamiris Carvalho & Vinicius Ferreira Beton 

QUINTAS DE LEITURA
A minha carne é o teu nevoeiro perpétuo

COMPANHIA NACIONAL DE BAILADO 
/ MARCO DA SILVA FERREIRA 
/ FILIPE PORTUGAL
Primeira vez: Corpos de baile + Teu corpo meu eco

UNIVERSIDADE LUSÓFONA DO PORTO 
/ DO ACONTECIMENTO
Isabel Babo

UNIVERSIDADE LUSÓFONA DO PORTO 
/ MULTIPLEX
Júlio Bressane

CURSO DE MÚSICA SILVA MONTEIRO 
/ NOVOS TALENTOS
Duo Francisco Berény Domingues guitarra guitar 
& Tiago Azevedo e Silva violoncelo cello
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 Neste espetáculo, gostaria de abordar 
a forma como o corpo é representado. Que 
imagem se tem do próprio corpo, especial-
mente quando este está em transformação? 
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 inconsciente, o ima-
ginário. Vamos inventar um corpo inacabado 
e uma linguagem intermédia - no limiar do ser 
humano, planta, mineral ou animal.
Duas jovens entram num quadro neutro reple-
to de terra monocromática. Este quadro vivo 
prepara o cenário para a sua transformação. 
Os corpos entram num estado de sonho, ex-
plorando, procurando possibilidades, enquanto 
uma nova linguagem, frágil, emerge, cheia de 
lacunas e falhas. As intérpretes levam-nos aos 
primeiros elementos da fala, ao balbuciar duma 
criança a aprender a falar. A dança mistura-se 
com as esculturas antropomórficas de argila, 
da autoria de Gretel Weyer, criando formas 
e texturas estranhas e fantásticas. 
— Renaud Herbin 

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 intermediate language at the threshold of 
being human, plant, mineral or animal.
Two young women step into a neutral frame 
filled with monochrome earth. This living 
tableau sets the stage for their transformation. 
Bodies enter a dreamlike state, exploring, 
seeking out possibilities, while a fragile new 
language emerges, full of gaps and flaws. The 
performers take us back to the first elements 
of speech, the babble of a child learning to 
talk. Dance combines with Gretel Weyer’s 
anthropomorphic clay sculptures to create 
strange and fantastical shapes and textures. 
— Renaud Herbin 

RENAUD HERBIN 
L’écho des creux 
(Eco oco) 

estreia nacional national premiere
TEATRO THEATRE 

CAMPO ALEGRE Palco do Auditório 
2.50€ (crianças e grupos escolares 
children and school groups) 
7€ (adultos adults) 
40min >3 

 PARALELO 

MAIO MAY
 

ver com a escola school session 
Qui Thu 14.30h 20 

Sex Fri 10.30h & 14.30h 21 
ver em familia family session 

Sáb Sat 16.00h 22

CONCEÇÃO CONCEPT Renaud Herbin EM COLABORAÇÃO COM IN COLLABORATION WITH 
Anne Ayçoberry INTERPRETAÇÃO PERFORMERS Marta Pereira, Jeanne Marquis FORMAS 
E MATERIAIS FORMS 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 PRODUCTION TJP, Centre dramatique national de Strasbourg - 
Grand Est

COPRODUÇÃO CO-PRODUCTION Teatro Municipal do Porto, MA scène nationale–Pays de Montbéliard

EM PARALELO 

22 17.00h - 17.40h Sáb Sat 
PALCO PARA TODA A OBRA 
com with Ángela Diaz Quintela 
Pag. 153
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 A supervalorização dos espaços urbanos 
está protegida pela noção de evolução, na qual 
não cabem constrangimentos quando o fim 
é uma acidental ressignificação de uma popu-
lação ou o seu controlo propositado.

The overvaluation of urban spaces finds shelter 
in the notion of evolution, which knows no con-
straints when the goal is the accidental repurpose 
of its population or its deliberate control.

PALCOS 
INSTÁVEIS
Sara Silva, 
Thamiris Carvalho 
& Vinicius Ferreira
Beton

COMPANHIA 
INSTÁVEL

DANÇA DANCE

CAMPO ALEGRE Sala de Ensaios
7€ 50min >12

MAIO MAY

Sex Fri 21.00h 21
Sáb Sat 21.00h 22

COREOGRAFIA E INTERPRETAÇÃO CHOREOGRAPHY AND PERFORMANCE Sara Silva, 
Thamiris Carvalho & Vinicius Ferreira 
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 No ano em que as “Quintas de Leitura” 
comemoram 20 anos de acção poética, esco-
lhemos 20 e tal poemas que nos continuam 
a encher o coração, revelados por alguns dos 
melhores "dizedores" da actualidade.
Um verso de Pedro Oom ilumina esta festa 
da palavra.
O resto já adivinham. A palavra, essa potência 
luminosa, à solta no palco do Teatro Campo 
Alegre. Uma celebração da vida, a busca in-
cessante da liberdade, corporizada por muitos 
e radiosos artistas. A poesia ao ritmo do pulsar 
deste Porto "robusto e resiliente".

QUINTAS DE 
LEITURA
A minha carne é o teu 
nevoeiro perpétuo

LITERATURA LITERATURE

CAMPO ALEGRE Auditório
9€  1.30h >12

MAIO MAY

Qui Thu 22.00h 27

In the year that Quintas de Leitura celebrates 20 
years of poetic action, we chose 20 and such poems 
that continue to fill our hearts, revealed by some 
of the best “teachers” today.
A verse by Pedro Oom illuminates this feast of 
the word.
The rest you already guess. The word, that lu-
minous power, on the loose on the Teatro Campo 
Alegre stage. A celebration of life, the relentless 
pursuit of freedom, embodied by many and radi-
ant artists. Poetry to the beat of this “robust and 
resilient” Porto.

Com a participação de
with the participation of:
 
Filipe Homem Fonseca apresentação do presentation of 
Manifesto Anti-Sim, revisto e desconfinado
Filipa Leal LEITURAS READINGS
Raquel Marinho LEITURAS READINGS
Susana Sá LEITURAS READINGS 
José Anjos LEITURAS READINGS
Juliana Moura CIRCO CONTEMPORÂNEO 
CONTEMPORARY CIRCUS
Mariana, a Miserável IMAGEM IMAGE
Tiago Nacarato MÚSICA MUSIC
Ianina Khmelik MÚSICA MUSIC
Inês Homem de Melo, Filipe Teixeira 
Arnaldo Fonseca MÚSICA MUSIC
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COMPANHIA 
NACIONAL 
DE BAILADO 
/ MARCO DA 
SILVA FERREIRA 
/ FILIPE 
PORTUGAL
Primeira vez:
Corpos de baile
Teu corpo meu eco

DANÇA DANCE

RIVOLI Grande Auditório
9€ 1.20h >6

MAIO MAY

Sex Fri 21.00h 28
Sáb Sat 19.00h 29

Duas novas criações.
Dois coreógrafos portugueses.
Marco da Silva Ferreira e Filipe Portugal co-
reografam pela Primeira Vez para a CNB num 
programa onde o coletivo é impulso para ex-
plorar a resiliência e a memória dos corpos 
que dançam.
Marco da Silva Ferreira propõe-nos uma abor-
dagem contemporânea de um corpo (coletivo) 
em (re)construção. Filipe Portugal, antigo pri-
meiro bailarino da CNB, explora as memórias 
do seu percurso nos corpos dos bailarinos que 
agora as transformam.
— Sofia Campos
Diretora artística da CNB 

Two new creations.
Two Portuguese choreographers.
Marco da Silva Ferreira and Filipe Portugal pres-
ent their first choreographies for the National Bal-
let of Portugal (CNB) in a programme where the 
collective propels the exploration of the resilience 
and memory of the dancing bodies.
Marco da Silva Ferreira puts forward a contem-
porary approach to a (collective) body under (re) 
construction. Filipe Portugal, a former principal 
dancer at CNB, explores the memories from his 
career in the bodies of the dancers that now trans-
form them.
— Sofia Campos
Artistic director of CNB

EM PARALELO

MAIO MAY

29  Sáb Sat
AULA ABERTA ASSISTIDA COM CNB
Pag. 151

18  Sex Fri 
CONVERSA PÓS-ESPETÁCULO
com with Tiago Guedes e and Sofia Campos
Pag. 152



 Marco Da Silva Ferreira
 Corpos de baile

Uma faísca percorre um rastilho até desapa-
recer ao fundo;
um percussionista segura as baquetas como se 
de um maestro se tratasse um bailarino fric-
ciona a borracha dos ténis no linóleo.
O chiar agudo acompanha o cheiro a queima-
do, o aquecimento do bailarino e o controlo 
do músico.
Ready, Set, Go!

Uma massa dançante evoca a imagem de Cor-
pos de Baile que não sendo aleatória procura 
levantar o caos para se poder redefinir. Des-
troem-se e reconstroem-se momentos eféme-
ros de encontro através da dança que são cata-
lisadores de fenómenos. Aqui esses fenómenos 
são omitidos, e destaca-se a mestria do corpo, 
do seu potencial de plasticidade e de formação 
de um coletivo de resiliência associado a juven-
tude, minoria, rebeldia e utopia.
A composição coreográfica é acompanhada 
pela maestria rítmica de Valentina Magaletti, 
que ora soa a techno minimal ora soa a mantra. 
— Marco da Silva Ferreira

A spark runs across a fuse until it vanishes at 
the back;
a percussionist holds his drumsticks as if he were 
a maestro;
a dancer rubs the sole of his tennis shoes against 
the linoleum. 
The piercing squeak joins the smell of burning, 
the dancer’s warm up and the musician’s control. 
Ready, set, go!

A dancing mass summons the image of Corpos de 
Baile [Corps de Ballet], which is not random, but 
seeks to raise chaos in order to be able to redefine 
itself. Ephemeral meeting moments that act as 
phenomena catalysts are destroyed and rebuilt 
through dance. Here those phenomena are left out, 
and one highlights the body’s mastery, its plastic 
potential and its ability to form a resilient collec-
tive associated with youth, minority, rebellious-
ness and utopia.
Valentina Magaletti’s rhythmic mastery accom-
panies the choreographic composition, at times 
sounding like techno, at other times like a mantra.
— Marco da Silva Ferreira

DIREÇÃO ARTÍSTICA E COREOGRAFIA ARTISTIC DIRECTION AND CHOREOGRAPHY Marco da 
Silva Ferreira ASSISTENTE DE DIREÇÃO ARTÍSTICA ARTISTIC DIRECTION ASSISTANT Catarina 
Miranda MÚSICA ORIGINAL ORIGINAL SOUNDTRACK Valentina Magaletti FIGURINOS COS-
TUMES Aleksandar Protic DESENHO DE LUZ LIGHTING DESIGN Wilma Moutinho CENOGRAFIA 
SET DESIGN Emanuel Santos INTERPRETAÇÃO PERFORMANCE Bailarinos da CNB PRODUÇÃO 
EXECUTIVA EXECUTIVE PRODUCTION Joana Costa Santos PRODUÇÃO PRODUCTION 
Companhia Nacional de Bailado INTÉRPRETES EM RESIDÊNCIA DE PESQUISA PERFORMERS IN 
RESEARCH RESIDENCY Carlos Caldeira, Duarte Valadares, Erica Santos, Joana Lopes, Leonor 
Ramos, Maria Antunes APOIO À RESIDÊNCIA ARTÍSTICA ARTISTIC RESIDENCIES SUPPORT 
ICI — Centre Chorégraphique National Montpellier Occitanie, Centre Chorégraphique National 
de Caen en Normandie 

COPRODUÇÃO CO-PRODUCTION Teatro Municipal do Porto 

 Filipe Portugal
 Teu corpo meu eco

Quando voltamos a um lugar que nos é fami-
liar, e que faz parte da nossa trajetória, somos 
sempre levados a olhar para trás. A invasão de 
memórias de um percurso que nos permitiu 
construir o presente revelam-se transforma-
das em novos significados, com maior ou me-
nor intensidade, com novas perceções, conce-
ções e perspetivas.
Teu corpo meu eco parte da reflexão sobre 
ideias, músicas e movimentos inscritos num 
percurso que, a partir de um processo de 
transformação, propõe outras leituras atra-
vés da coreografia, da música e dos figurinos, 
sobre essas mesmas ideias base sem que com 
isso se crie uma narrativa.
Nesta oportunidade de regressar ao meu "local 
de partida" para criar um novo trabalho coreo-
gráfico viajo sobre as diferentes memórias que 
são parte do meu percurso profissional para, 
através dos intérpretes, explorar diferentes 
formas de transformação nas diferentes dis-
ciplinas inscritas na peça. 
— Filipe Portugal

When we return to a familiar place that is part 
of our trajectory, we’re always compelled to look 
back. We’re swamped with memories from a jour-
ney that enabled us to build the present, and those 
memories now have new, either more or less in-
tense meanings with new perceptions, concepts 
and perspectives.
The starting point of Teu Corpo Meu Eco [Your 
Body My Echo] is the reflection on ideas, music 
and movements inscribed on a journey that, based 
on a transformation process, puts forward other 
readings of those same basic ideas through chore-
ography, music and costumes without it leading 
to a narrative.
This is a chance for me to return to my “starting 
point” to create a new choreographic piece. In do-
ing so I travel over the several memories that are 
part of my professional career to—through the per-
formers—explore different ways of transformation 
in the several disciplines that the piece comprises. 
— Filipe Portugal

COREOGRAFIA CHOREOGRAPHY Filipe Portugal COMPOSIÇÃO MUSICAL ORIGINAL ORIGINAL 
MUSICAL COMPOSITION Miguel Lucas Mendes FIGURINOS COSTUMES Nuno Baltazar DESENHO 
DE LUZ LIGHTING DESIGN Cárin Geada INTERPRETAÇÃO PERFORMANCE Bailarinos da CNB 
PRODUÇÃO PRODUCTION Companhia Nacional de Bailado APOIO SUPPORT Riopele 
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 Numa época do cálculo, da regra e da pre-
venção surge, repentinamente, o inesperado, 
algo que interrompe o curso das coisas e amea-
ça o discorrer da vida. Numa espécie de para-
doxo, quanto mais se antecipa o acidente mais 
este, ao surgir, se apresenta como catastrófico 
e intratável. Entende-se que, neste contexto, 
a ideia de Acontecimento, contingente e impre-
visível, se tenha vindo a impor para dar conta 
de forças que excedem as formas históricas, ve-
nham elas da natureza, como uma catástrofe, 
ou do interior da história que fazemos, disse-
minadas como um incêndio ou uma epidemia. 
Existe um certo pânico perante esse excesso 
de força e a debilidade das formas, ainda que 
boa parte da cultura humana se tenha basea-
do na espera por um acontecimento decisivo, 
uma revolução, através da qual a paz ou a jus-
tiça possam vencer definitivamente. Disso, uns 
são testemunhas, outros anunciam, outros, 
cansados de esperar, perdem toda a esperan-
ça. Mas é apenas pela arte, pelo pensamento 
e pela técnica que se responde ao Aconteci-
mento e se cria o labirinto onde, como com 
o antigo Minotauro, podemos estar próximos 
dele e da sua potência, sem a ilusão de o anu-
lar ou controlar.

At a time of calculation, rules and prevention all 
of a sudden emerges the unexpected, something 
that disrupts the course of events and threatens 
the flow of life. In a sort of paradox, the more one 
anticipates the accident, the more catastrophic 
and unmanageable it is when it occurs. It is under-
standable that in this respect the notion of Event, 
contingent and unpredictable, has been gaining 
ground to account for forces that exceed historical 
forms, either coming from Nature, like a catastro-
phe, or from within the history we make, wide-
spread as a fire or an epidemic. There’s a certain 
amount of panic in the face of excessive force and 
the weakness of forms, even if a considerable part 
of human culture has been based on the wait for a 
decisive event, a revolution, through which peace 
or justice may triumph once and for all. Some bare 
witness to it, others announce it, and others lose all 
hope tired of waiting. Only art, thought and tech-
nique are able to respond to the Event and create 
the labyrinth where—much like the ancient Mino-
taur—we can be close to it and its power without 
the illusion of cancelling or controlling it.

ISABEL BABO holds an habilitation in commu-
nication sciences from the University of Minho, 
has a doctorate in sociology from the School of 
Advanced Studies in the Social Sciences (EHESS) 
in Paris and a degree in philosophy from the Uni-
versity of Porto. She is a researcher at CICANT 
– Centre for Research in Applied Communication, 
Culture and New Technologies, focusing on soci-
ology of the event, sociology of communication, 
and theories of public space, media and networks. 
She has published books, articles and lectures on 
the media layout of events, media, networks, re-
ception and audiences. She is a professor in and 
the director of the Faculty of Communication, Ar-
chitecture, Arts and Information Technologies 
(FCAATI) of the Porto Lusófona University, of 
which she is the dean.

CONFERÊNCIA CONFERENCE

RIVOLI Pequeno Auditório
Entrada gratuita free entrance >6

MAIO MAY

Ter Tue 18.30h 18

ISABEL BABO é agregada em Ciências da Co-
municação pela Universidade do Minho, dou-
torada em Sociologia pela École des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales (EHESS) de Paris 
e licenciada em Filosofia pela Universidade do 
Porto. É investigadora do CICANT - Centre for 
Research in Applied Communication, Culture 
and New Technologies e as suas áreas de in-
vestigação são a sociologia do acontecimento 
e da comunicação, as teorias do espaço públi-
co, dos média e das redes, com livros, artigos 
e comunicações sobre configuração mediática 
dos acontecimentos, média, redes, recepção 
e públicos. É professora catedrática e diretora 
da Faculdade de Comunicação, Arquitetura, 
Artes e Tecnologias da Informação (FCAATI) 
e reitora da Universidade Lusófona do Porto. 

DO
ACONTECIMENTO
Isabel Babo
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 Numa iniciativa da Universidade Lusó-
fona do Porto, Júlio Bressane é o convidado 
da décima primeira edição de MULTIPLEX, 
em 2021.
Júlio Bressane é, com certeza, o mais respei-
tado cineasta vivo do Brasil e encontra-se as-
sociado ao cinema marginal brasileiro que de 
certo modo reagiu, num espírito radical de 
provocação, às linguagens do Cinema Novo. 
Estreou-se com o filme Bethânia Bem de Perto 
(1966) e, desde então, o seu cinema tem sido 
aclamado pela crítica e por um público de cul-
to que reconhece na sua obra um espírito vivo 
de transgressão e os valores de uma liberdade 
política e poética. Tabu (1982), o filme de aber-
tura de MULTIPLEX 2021, é protagonizado 
por Caetano Veloso, mas noutros filmes reen-
contramos também Chico Buarque, Gal Costa 
e muitos dos artistas que compõem o que de 
melhor o Brasil ofereceu ao mundo no último 
meio século.
O cineasta Júlio Bressane profere uma master-
class no dia 20 de maio, às 10h00, na Universi-
dade Lusófona do Porto e acompanha um ciclo 
retrospetivo da sua obra, organizado numa 
parceria com o Teatro Municipal do Porto, 
até 22 de maio.

MULTIPLEX 
2020
JÚLIO BRESSANE

UNIVERSIDADE 
LUSÓFONA DO PORTO

CINEMA

RIVOLI Pequeno Auditório
Entrada gratuita free entrance >12

Todo o programa tem entrada livre, sujeito à lotação das salas. 
Free admittance throughout the programme, within the availability of seats.
Mais informação for further information www.ulp.pt

In an initiative by the Lusófona University of Por-
to, Júlio Bressane has been invited for the 11th edi-
tion 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. His debut film was 
Bethânia Bem de Perto (1966), and his work has 
since been acclaimed by the critics and a cult au-
dience, who recognise a living spirit of transgres-
sion, as well as political and poetic freedom, in his 
films. Tabu (1982) is the opening 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. 
Filmmaker Júlio Bressane holds a master class 
on March 12, at 10 am, at the Lusófona University 
of Porto. Additionally, he'll follow a retrospective 
programme of his work (organised in partnership 
with Teatro Municipal do Porto) up to March 14. 

PROGRAMA PROGRAMME

19 21.00h Qua Wed
MOSTRA DE FILMES DE ESTUDANTES 
DA LICENCIATURA EM COMUNICAÇÃO 
AUDIOVISUAL E MULTIMEDIA
RIVOLI

20 10.00h Qui Thu
MASTERCLASS 
COM WITH JÚLIO BRESSANE
UNIVERSIDADE LUSÓFONA DO PORTO 

20 21.00h Qui Thu
TABU (1982, 79’)
RIVOLI

21 18.00H SEX FRI
O MANDARIM (1995, 90’)
(com a presença de with the presence of 
Júlio Bressane)
RIVOLI

21 21.00h Sex Fri
MATOU A FAMÍLA E FOI AO CINEMA 
(1969, 78’)
RIVOLI

22 18.00h Sáb Sat
GAROTO (2015, 75’)
RIVOLI

22 21.00h Sáb Sat
BEDUÍNO (2016, 75’)
RIVOLI

MAIO MAY

Qua Wed 18
Sáb Sat — 22
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 Francisco Berény Domingues e Tiago 
Azevedo e Silva juntaram-se para fazer um duo 
em 2019. As várias possibilidades de timbre, 
de textura e volume do violoncelo e guitarra 
permitem ao ensemble a exploração de várias 
cores e sons. Francisco Berény Domingues está 
a realizar um mestrado na Universität Mozar-
teum Salzburg com a professora Laura Young 
e Tiago Azevedo e Silva está na ESMAE - Es-
cola Superior de Música e Artes de Espetácu-
lo a realizar uma licenciatura com o professor 
Filipe Quaresma. O programa que será aqui 
apresentado, em estreia nacional, pinta uma 
imagem da música popular espanhola eterni-
zada por compositores do século XX e XXI, 
marcado pelo flamenco, pelo canto do violon-
celo e pelo acompanhamento típico da guitarra.

Francisco Berény Domingues and Tiago Azeve-
do e Silva got together to form a duo in 2019. The 
range of timbres, textures and volumes that the 
cello and the guitar offer enable the ensemble to 
explore several tones and sounds. Francisco Berény 
Domingues is pursuing a master’s degree at the 
Mozarteum University Salzburg under profes-
sor Laura Young, and Tiago Azevedo e Silva a 
degree at ESMAE – Higher School of Music and 
Performing Arts under professor Filipe Quares-
ma. The programme they’ll present—a Portuguese 
premiere—paints a picture of Spanish popular 
music, which was immortalised by 20th and 21st 
century composers, and is characterised by flamen-
co, the singing of the cello and the typical guitar 
accompaniment.

NOVOS 
TALENTOS
Duo Francisco
Berény Domingues &
Tiago Azevedo e Silva 
guitarra guitar e and violoncelo cello

MÚSICA MUSIC

RIVOLI Pequeno Auditório
45 min. 5€ >6

MAIO MAY

Sáb Sat 17.00h  29
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JUNHO 
JUNE

&

JOANA PROVIDÊNCIA
Famílias imaginárias

COMPANHIA INSTÁVEL 
/ PALCOS INSTÁVEIS
Ana Mula Cuecas em oito

EURIPIDES LASKARIDIS
ELENIT

JONATHAN ULIEL SALDANHA
3 X LITHIUM SOLO DRILL

CIRQUE AITAL
Pour le meilleur et pour le pire

UNIVERSIDADE LUSÓFONA DO PORTO 
/ DO ACONTECIMENTO
Louis Quéré

CURSO DE MÚSICA SILVA MONTEIRO 
/ NOVOS TALENTOS
Inês Leite (piano)

PAR(S) 4 IMAGENS PERFORMATIVAS 
& IMAGEM ONLINE
Sofia Arriscado & Costanza Givone

JOCLÉCIO AZEVEDO & INÊS MOREIRA
ARK PORTO: Escola temporária de cartografia

KISMIF CONFERENCE 2020
DIY Cultures and Global Challenges

JULHO 
JULY

125
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143
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 Voltando às histórias de amor e afeto, 
Joana Providência procura agora refletir acer-
ca do que une e constrói uma família. O espetá-
culo Famílias Imaginárias procura desenvolver, 
ao longo de 2020/2021, um trabalho de proxi-
midade com um grupo de famílias da comu-
nidade portuense, explorando os laços que as 
unem, mas criando também novas relações de 
proximidade e cuidado. Uma família constrói-
-se com diferentes laços e nós, que se enredam 
de diferentes formas, produzindo tecidos de 
todas as cores e feitios. Famílias imaginárias 
permitirá não só olhar para famílias já esta-
belecidas, como criar novas famílias: pode-se 
procurar no grupo uma avó emprestada ou ex-
perimentar irmãos em cena. Tios, pais, mães, 
avós, primos, etc.: todos os laços que pudermos 
imaginar podem ser inventados neste projeto. 
Para Famílias Imaginárias Joana Providência 
convidou também famílias que incluem pro-
fissionais das artes performativas, e que tra-
balharão em continuidade com a comunidade, 
tecendo em conjunto a teia de histórias e me-
mórias que resultará neste espetáculo, inter-
pretado e vivido por todos como uma estranha 
família inventada durante o processo.

Returning to the stories of love and affection, Jo-
ana Providência now wishes to reflect upon what 
binds and builds a family. The Famílias Imag-
inárias [Imaginary Families] performance seeks 
to closely work with a group of families from Por-
to throughout the 2020/2021 season, exploring the 
ties that unite them, but also establishing new re-
lations based on proximity and care. A family is 
made of different ties and knots, tangled up in dif-
ferent ways, resulting in fabrics of all shapes and 
sizes. Famílias Imaginárias will not only enable us 
to look at already established families, but also to 
form new families: one can borrow a grandmoth-
er from the group or try out brothers on stage. 
Uncles, fathers, mothers, grandparents, cousins, 
and so on—every family tie you can imagine can 
be made up in this project. Joana Providência also 
invited families whose members include perform-
ing arts professionals for Famílias Imaginárias, 
and they’ll work continuously with the community, 
jointly weaving the web of stories and memories 
that will result in this performance, which is per-
formed and experienced by everyone as a strange 
family that is made up during the process.

JOANA 
PROVIDÊNCIA
Famílias imaginárias

estreia premiere
TEATRO THEATRE

CAMPO ALEGRE Palco do Auditório
2.50€ (crianças e grupos escolares 
children and school groups)
7€ (adultos adults)
40min >6

 PRODUÇÃO TMP 

 PARALELO 

JUNHO JUNE

ver em familia family session
Sáb Sat 19.00h  5

Dom Sun 17.00h  6

DIREÇÃO DIRECTION Joana Providência DRAMATURGIA DRAMATURGY Raquel S. MOVIMENTO 
MOVEMENT Daniela Cruz, Àngela Díaz Quintela DESENHO DE LUZ LIGHTING DESIGN Nuno 
Meira FIGURINOS COSTUMES Lola Sousa ESPAÇO CÉNICO SET DESIGN Susete Rebelo VÍDEO 
VIDEO Patrícia Poção CANTO SINGING Teresa Campos MÚSICA MUSIC Pedro ‘Peixe’ Cardoso 
ILUSTRAÇÃO ILLUSTRATION Carolina Gaessler PRODUÇÃO PRODUCTION Teatro do Bolhão 
INTÉRPRETES COCRIADORES CO-CREATIVE PERFORMERS Inês Lua, Luca Walasik Viana, 
Anabela Sousa, Guilherme Sousa Coelho, Filipe Caldeira, Amora Lis, João Vladimiro, Gaspar 
Givone FAMÍLIAS DA COMUNIDADE Cláudia Lopes, Eduardo Lopes Barbosa, Madalena Lopes 
Barbosa, Nuno Marinho, Miguel Marinho, Orquídea Magalhães, Maria Francisca da Cruz, Nuno 
Encarnação, David Encarnação, Susete Rebelo, Maria Alice Quaresma, Sérgio da Silva, Vasco 
da Silva, Nuno André Esteves, Matilde Pimentel 

COPRODUÇÃO CO-PRODUCTION Teatro Municipal do Porto, Teatro do Bolhão 

EM PARALELO

6 16.00h - 16.40h Dom Sun
PALCO PARA TODA A OBRA
com with Ángela Diaz Quintela
Pág. 153
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 Quando se é novo num lugar, há um conjun-
to de confrontos e inquietações que condicionam 
a estada de uma pessoa nesse novo universo.
Cuecas em 8 pretende ser uma espécie de ma-
nifesto sobre o processo de adaptação de uma 
mulher num país estrangeiro, nomeadamente 
a partir das testemunhas das próprias intér-
pretes e de narrativas recolhidas junto de co-
munidades locais.
Estes pareceres, que são, de alguma forma, 
"padeceres", exploram como é que os sintomas 
destas adaptações e inadaptações, partilhados 
por mulheres de diferentes nacionalidades, se 
manifestam em intérpretes "não vacinadas". 
— Ana Mula

When you’re new to a place, there’s a series of 
clashes and concerns that condition your stay in 
that new universe.
Cuecas em 8 [8-shaped Underpants] intends to be 
a kind of manifesto on the adaptation process of a 
woman in a foreign country, based in particular on 
testimonies from the performers themselves and 
from narratives gathered in local communities.
These views, which are somehow grievances, ana-
lyse the way in which the signs of adaptation and 
maladjustment shared by women of various na-
tionalities manifest in ‘unprepared’ performers.
— Ana Mula

CONCEÇÃO E DIREÇÃO ARTÍSTICA CONCEPT AND ARTISTIC DIRECTION Ana Mula ENCENAÇÃO 
DIRECTED BY Ana Mula, Janne Schröder COREOGRAFIA CHOREOGRAPHY Darya Efrat, 
Sara Montalvão APOIO À COREOGRAFIA CHOREOGRAPHY SUPPORT Francesca Perrucci 
PRODUÇÃO PRODUCTION Alicia Cano APOIO À PRODUÇÃO PRODUCTION SUPPORT Sekoia 
– Artes Performativas ELENCO CAST Dayra Efrat, Sara Montalvão, Janne Schröder BANDA 
SONORA SOUNDTRACK Blanc Motif APOIO À DRAMATURGIA DRAMATURGY SUPPORT Luís 
Mestre APOIO À ESCRITA WRITING SUPPORT Paulo Barrosa DISPOSITIVO CÉNICO SET DESIGN 
Diana Pereira FIGURINOS COSTUMES Maria Coelho REGISTO FOTOGRÁFICO PHOTOGRAPHY 
Rui Pedro Ribeiro VÍDEO Duda Affonso EDIÇÃO DE VÍDEO VIDEO EDITING Gil Monteverde 
RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS ARTISTIC RESIDENCIES Companhia Instável, AADK Spain_Centro 
Negra APOIO SUPPORT Fundação Calouste Gulbenkian

PALCOS 
INSTÁVEIS
Ana Mula
Cuecas em 8

COMPANHIA 
INSTÁVEL

DANÇA DANCE

CAMPO ALEGRE Sala de Ensaios
7€  1.00h > 6

JUNHO JUNE

Sáb Sat 21.00h 5
Dom Sun 15.00h 6
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Euripides Laskaridis expands his scenic universe 
with a new piece made for many bodies. A space 
where the things we know we knew are now be-
hind. ELENIT is a tragic comedy, with charac-
ters who are touchingly real and painstakingly 
realised, yet unashamedly imaginary. Characters 
that exist in a machine interested only in urgency 
of the moment.
Euripides Laskaridis uses notions of ridicule and 
transformation to explore the perseverance of hu-
mankind in the face of the unknown. His works are 
marked by a sense of contained chaos: deep and 
detailed dives that tap into who we are by stay-
ing true to the specifics of a most personal vision. 
Unconventional and non-linear, they play with 
the possibilities of what lies all around – break-
ing, distorting, reforming and fiddling with com-
monplace materials and the detritus of everyday 
life to create the unexpected. 
The body is the medium through which Euripid-
es’ spaces come to life. The action always evolves 
and revolves around characters who are touching-
ly real and painstakingly realised, yet unasham-
edly imaginary. Through them open new territo-
ries that are – by sudden turns – hilarious and 
heart-rending, grotesque and affecting, frighten-
ing and absurd. 

 Euripides Laskaridis expande o seu uni-
verso cénico com uma nova peça para muitos 
corpos. Um espaço onde as coisas que sabe-
mos que conhecíamos ficam para trás. ELE-
NIT é uma tragédia cómica com personagens 
comoventemente reais e meticulosamente exe-
cutadas, mas despudoradamente imaginárias. 
Personagens que existem numa máquina in-
teressada apenas na urgência do momento.
Euripides Laskaridis explora o ridículo e a 
transformação para analisar a perseverança 
da humanidade perante o desconhecido. As 
suas obras caracterizam-se por uma sensação 
de caos contido: imersões profundas e detalha-
das que exploram o que somos mantendo-se 
fiéis às especificidades de um olhar muito pes-
soal. Não convencionais e não lineares, jogam 
com as possibilidades do que nos rodeia – que-
brando, distorcendo, modernizando e brincan-
do com materiais vulgares e os detritos da vida 
quotidiana para criar o inesperado.
O corpo é o suporte através do qual os espaços 
de Euripides ganham vida. Estas inauguram 
novos territórios que alternam bruscamente 
entre o hilariante e o aflitivo, o grotesco e o 
comovente, o assustador e o absurdo.

EURIPIDES 
LASKARIDIS
ELENIT

Grécia Greece
estreia nacional national premiere
DANÇA DANCE

RIVOLI Grande Auditório
12€ 1.25h >16

JUNHO JUNE

Sex Fri 21.00h 11
Sáb Sat 19.00h 12

EM PARALELO

12 17.00 - 18.00h Sáb Sat
AQUECIMENTO PARALELO
com with Filipe Moreira
Pág. 152

CRIAÇÃO E DIREÇÃO CONCEIVED & DIRECTED BY Euripides Laskaridis INTERPRETAÇÃO PER-
FORMANCE Nikos Dragonas, Amalia Kosma/Chrysanthi Fytiza, Chara Kotsali/Eirini Boudali, 
Manos Kotsaris, Euripides Laskaridis, Thanos Lekkas/Konstantinos Georgopoulos, Dimitris 
Matsoukas, Efthimios Moschopoulos, Giorgos Poulios, Fay Xhuma FIGURINOS COSTUME DE-
SIGN Angelos Mentis MÚSICA ORIGINAL E DESENHO DE SOM ORIGINAL MUSIC & SOUND DE-
SIGN Giorgos Poulios CENÁRIO SET DESIGN Loukas Bakas DESENHO DE LUZ LIGHTING DESIGN 
Eliza Alexandropoulou CONSULTOR DRAMATÚRGICO DRAMATURGY CONSULTANT Alexandros 
Mistriotis DIREÇÃO DE CENA E ASSISTENTE DE CENOGRAFIA STAGE MANAGER & ASSISTANT 
TO THE SET DESIGNER Dinos Nikolaou DIRETOR TÉCNICO TECHNICAL DIRECTOR Konstantinos 
Margas PRODUÇÃO PRODUCTION MANAGER Rena Andreadaki PRODUÇÃO DA DIGRESSÃO 
TOUR PRODUCTION MANAGER Simona Fremder FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY Elina Giounanli, 
Geli Kalampaka, Julian Mommert, Andreas SimopouloS UM PROJETO DE A PROJECT BY 
Euripides Laskaridis & the OSMOSIS performing arts company PRODUÇÃO PRODUCED BY 
Onassis Stegi APOIO SUPPORTED BY the Fondation d'entreprise Hermès NO ÂMBITO DE WITHIN 
THE FRAMEWORK OF THE New Settings 2020 programme IN COLLABORATION WITH ICI-Centre 
chorégraphique national Montpellier- Occitanie IN ASSOCIATION WITH EdM Productions – Rial 
& Eshelman FUNDED BY THE Hellenic Ministry of Culture & Sports 

COPRODUÇÃO CO-PRODUCED BY Teatro Municipal do Porto, Théâtre de la Ville, Teatro della 
Pergola, Pôle européen de création - Ministère de la Culture / Biennale de la danse de Lyon 2020, 
Festival TransAmériques, Les Halles de Schaerbeek, Teatre Lliure, Malraux- Scène nationale 
Chambéry Savoie, Théâtre de Liège, Julidans & Bonlieu Scène Nationale Annecy
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 Três solos vídeo para corpos prostéticos 
em movimento. Estruturados como drills mar-
ciais e filmados em terreiros urbanos a partir 
de eixos espaciais onde arquitetura, eletrici-
dade e paisagem embatem com noções de na-
tureza, camuflagem e cura.

Three video solos for moving prosthetic bodies. 
Structured as martial drills and filmed on urban 
grounds from space axes where architecture, elec-
tricity and landscape clash with notions of nature, 
camouflage and healing.

JUNHO JUNE

Sex Fri 21.00h 18
Sáb Sat 19

CAMPO ALEGRE
9.00€ duração a definir  
duration to be defined

 Artista Associado Associated Artist 
2020/2021 & 2021/2022

estreia premiere
INSTALAÇÃO INSTALLATION

JONATHAN 
ULIEL 
SALDANHA
3 X Lithium 
Solo Drill

PRODUÇÃO PRODUCTION Teatro Municipal do Porto, SOOPA
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 Fugindo da ribalta e atuando na terra, 
o Circo Aïtal é um casal: Victor e Kati. Dei-
tados no chão, berrando e gritando pela vida, 
fundem-se com os ritmos e a poeira, respiran-
do gasolina, entre os cães, passando do riso às 
lágrimas, encontrando a morte, sempre na es-
trada, dentro do carro, tristes, contentes  Pour 
le meilleur et pour le pire (Na Alegria e na Tris-
teza) conta a história de dois artistas mergu-
lhados em poesia, rock 'n' roll e humor. É sobre 
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 rela-
ção extraordinária com o público. Executando 
acrobacias surpreendentes corpo a corpo, jo-
gos de Ícaro, proezas aéreas, números de equi-
librismo 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.

 TRENGO Festival de Circo do Porto 

JUNHO JUNE 

Qua Wed 21.00h 30

JULHO JULY 

 Qui Thu 19.00h 1
disponível durante available for 24h

França France
Finlândia Finland
estreia nacional national premiere
CIRCO CONTEMPORÂNEO 
CONTEMPORARY CIRCUS

RIVOLI Palco do Auditório
12€ 1.00h >6 

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 laughter to tears, meeting 
death, always on the road, inside the car, sad, hap-
py  Pour le meilleur et pour le pire [For Better, for 
Worse] tells the story of two artists bathed in po-
etry, 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 in-
timacy, their extraordinary relationship, with the 
audience. Doing hand-to-hand, astonishing ac-
robatics, 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 promises to strike at the best 
and worst of human nature.

CONCEÇÃO E INTERPRETAÇÃO CONCEPT AND PERFORMANCE Kati Pikkarainen & Victor 
Cathala APOIO ARTÍSTICO ARTISTICAL SUPPORT Michel Cerda MÚSICA MUSIC Helmut 
Nünning DESENHO DE LUZ LIGHTING DESIGN Kauri Klemelä 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 '
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et pour le pire
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 Numa época do cálculo, da regra e da pre-
venção surge, repentinamente, o inesperado, 
algo que interrompe o curso das coisas e amea-
ça o discorrer da vida. Numa espécie de para-
doxo, quanto mais se antecipa o acidente mais 
este, ao surgir, se apresenta como catastrófico 
e intratável. Entende-se que, neste contexto, 
a ideia de Acontecimento, contingente e impre-
visível, se tenha vindo a impor para dar conta 
de forças que excedem as formas históricas, ve-
nham elas da natureza, como uma catástrofe, 
ou do interior da história que fazemos, disse-
minadas como um incêndio ou uma epidemia. 
Existe um certo pânico perante esse excesso 
de força e a debilidade das formas, ainda que 
boa parte da cultura humana se tenha basea-
do na espera por um acontecimento decisivo, 
uma revolução, através da qual a paz ou a jus-
tiça possam vencer definitivamente. Disso, uns 
são testemunhas, outros anunciam, outros, 
cansados de esperar, perdem toda a esperan-
ça. Mas é apenas pela arte, pelo pensamento 
e pela técnica que se responde ao Aconteci-
mento e se cria o labirinto onde, como com 
o antigo Minotauro, podemos estar próximos 
dele e da sua potência, sem a ilusão de o anu-
lar ou controlar.

At a time of calculation, rules and prevention all 
of a sudden emerges the unexpected, something 
that disrupts the course of events and threatens 
the flow of life. In a sort of paradox, the more one 
anticipates the accident, the more catastrophic 
and unmanageable it is when it occurs. It is under-
standable that in this respect the notion of Event, 
contingent and unpredictable, has been gaining 
ground to account for forces that exceed historical 
forms, either coming from Nature, like a catastro-
phe, or from within the history we make, wide-
spread as a fire or an epidemic. There’s a certain 
amount of panic in the face of excessive force and 
the weakness of forms, even if a considerable part 
of human culture has been based on the wait for a 
decisive event, a revolution, through which peace 
or justice may triumph once and for all. Some bare 
witness to it, others announce it, and others lose all 
hope tired of waiting. Only art, thought and tech-
nique are able to respond to the Event and create 
the labyrinth where—much like the ancient Mino-
taur—we can be close to it and its power without 
the illusion of cancelling or controlling it.

LOUIS QUÉRÉ (1947) is a French sociologist, re-
search emeritus director of the French National 
Centre for Scientific Research (CNRS) and former 
director of the Marcel Mauss Institute (EHESS-
CNRS). His research mainly focuses on sociolo-
gy of action, epistemology of social sciences and 
ethnomethodology. His approach falls within 
the legacy of the thinking of Jürgen Habermas, 
the hermeneutics of Hans-Georg Gadamer, and 
the pragmatism of John Dewey and George Her-
bert Mead.

CONFERÊNCIA CONFERENCE

RIVOLI Pequeno Auditório
entrada gratuita free entrance >6

JUNHO JUNE

Ter Tue 18.30h 15

LOUIS QUÉRÉ (1947) é um sociólogo francês, 
diretor emérito de pesquisa do CNRS e ex-di-
retor do Institut Marcel Mauss (EHESS-CN-
RS). A sua investigação centra-se principal-
mente na sociologia da ação, na epistemologia 
das ciências sociais ou na etnometodologia. 
A sua abordagem inscreve-se no legado do pen-
samento de Jürgen Habermas, da hermenêu-
tica de Hans Georg Gadamer ou do pragma-
tismo de John Dewey e George Herbert Mead. 

DO
ACONTECIMENTO
Louis Quéré
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 Inês Leite nasceu em 2003 e iniciou o es-
tudo de piano aos 6 anos no Conservatório de 
Música Joly Braga Santos de Portimão. Foi 
aluna particular de Álvaro Teixeira Lopes, 
pertencendo atualmente à sua classe de piano 
e frequentando o 7º grau de Piano no Curso 
de Música Silva Monteiro no Porto. Ficou no 
terceiro lugar no XIX Concurso Internacional 
de Piano Cidade San Sebastian, em 2015, e em 
Portugal, obteve, entre outros, os primeiros 
prémios do Concurso Internacional Cidade 
do Fundão (2011), do Concurso de piano Olga 
Prats (Palmela 2012), do Concurso Nacional de 
Piano S. Teotónio (Coimbra 2011 e 2014) e do 
13º Concurso Santa Cecília no Porto.

Inês Leite was born in 2003 and started learning 
the piano at the age of 6 at the Joly Braga Santos 
Music Conservatory in Portimão. She had pri-
vate lessons with Álvaro Teixeira Lopes, under 
whom she currently studies while attending the 
seventh level of piano at the Silva Monteiro Mu-
sic Course in Porto. She ranked third at the XIX 
San Sebastián International Piano Competition 
in 2015. In Portugal, she won first place at the City 
of Fundão International Competition (2011), Olga 
Prats Piano Competition (Palmela, 2012), São 
Teotónio Piano Competition (Coimbra, 2011 and 
2014) and the XIII Santa Cecília International 
Competition (Porto), among others.

NOVOS 
TALENTOS
Inês Leite piano

MÚSICA MUSIC

RIVOLI Pequeno Auditório
45 min 5€ >6

JUNHO JUNE

Sáb Sat 17.00h 19
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 MOVING BORDERS é um projeto euro-
peu que envolve sete cidades e instituições cul-
turais europeias: Teatro Municipal do Porto, 
Hellerau European Centre of the Arts (Dres-
den), Le Maillon (Estrasburgo), Ringlokschu-
ppen (Mülheim an der Ruhr), Spring Perfor-
ming Arts Festival (Utrecht), Performing Arts 
Institute (Varsóvia) e Onassis Cultural Cen-
tre (Atenas) -, nas quais diferentes noções de 
fronteira são questionadas através da prática 
artística. O projeto resultará na construção de 
sete arcas, enquanto espaços de experimen-
tação e encontro.
Ao longo de dois anos, serão produzidas sete 
versões únicas de um conceito artístico, ARK, 
do coletivo de artistas e produtores britânico, 
Quarantine. Em cada cidade, o coletivo colabo-
rará com artistas, criativos e cidadãos locais, 
para construírem uma arca, que se poderá 
concretizar física ou metaforicamente, e será 
adaptada à realidade demográfica, histórica, 
cultural e social única de cada cidade, propor-
cionando um espaço para atividades alternati-
vas e novos encontros entre as pessoas.
A arca do Porto, desenvolvida pelo Tea-
tro Municipal do Porto, em parceria com 
o programa Cultura em Expansão, conta com 
a co-curadoria do coreógrafo e performer, Jo-
clécio Azevedo, e da investigadora e curadora, 
Inês Moreira, consistirá numa "escola tempo-
rária de cartografia" - uma plataforma de aná-
lise e reflexão sobre o contexto social e cultural 
da cidade do Porto.
A construção desta escola e do seu programa 
resultará de um processo participativo, ao lon-
go de 10 meses, com diferentes estruturas, as-
sociações e cidadãos que trabalham a partir e/
ou com as diferentes comunidades e contextos 
sociais e culturais da cidade.

MOVING BORDERS is a European project oc-
curring in seven European cities and cultural in-
stitutions – Teatro Municipal do Porto, Hellerau 
European Centre of the Arts (Dresden), Le Mail-
lon (Strasbourg), Ringlokschuppen
(Mülheim an der Ruhr), Spring Performing Arts 
Festival (Utrecht), Performing Arts Institute 
(Warsaw) and Onassis Cultural Centre (Athens) 
-, where different notions of border are rendered 
visible through artistic practice. MOVING BOR-
DERS generates seven different arks which per-
form as gathering places.
Over the course of two years, it will be produced 
seven unique versions of an artistic concept, ARK, 
from the collective of British artists and producers, 
Quarantine. In each city, Quarantine will collab-
orate with local artists, creatives and citizens to 
build an ark, which can be built physical or met-
aphorically, and will be adapted to the unique 
demographic, historical, cultural and social real-
ity of each city, providing a space for alternative 
activities and new encounters between people.
The ark in Porto, developed by Teatro Munici-
pal do Porto, in partnership with Cultura em Ex-
pansão programme, and co-curated by the cho-
reographer and performer, Joclécio Azevedo, and 
the researcher and curator, Inês Moreira, operates 
as a "temporary cartography school", providing a 
platform to read different contexts of Porto.
The development of this school and its curricula 
will result from a participatory process collective-
ly, along 10 months, engaging different groups, 
associations and authors which work from and/
or with the communities and social and cultural 
contexts of the city

JOCLÉCIO 
AZEVEDO & 
INÊS MOREIRA
Escola temporária 
de cartografia 
Temporary 
cartography school
No âmbito do MOVING BORDERS, 
um projeto de cooperação entre 7 parceiros europeus
Part of MOVING BORDERS, 
a cooperation project between 7 European partners

JULHO JULY

 Qui Thu 1 
Sáb Sat — 10

Biblioteca do Gesto e da Palavra 
(Praça do Marquês)
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 A KISMIF Conference - e a sua Summer 
School - proporciona um fórum único, no qual 
os participantes debatem e partilham infor-
mação relativamente às culturas undergrou-
nd e práticas DIY (Do-it-Yourself). Focaliza-se 
em práticas culturais que são utilizadas para 
enfrentar formas de produção, de criação e de 
mediação culturais mais massivas e unifor-
mizadas, destacando as "artes de fazer" quo-
tidianas. Atualmente, é o único congresso no 
mundo que analisa a teoria e a prática das ce-
nas underground e culturas DIY como formas 
culturais e artísticas cada vez mais signifi-
cantes para o enfrentamento das mudanças 
sociais globais.
A KISMIF é composta por concertos, exibi-
ção de documentários, exposições, bem como 
a realização de conferências e lançamento de 
livros, cujo objetivo é o de debater não apenas 
a música, mas outros campos artísticos, como 
o cinema e o vídeo, o graffiti e a arte urbana, 
o teatro e as artes performativas, a literatura 
e a poesia, a rádio, a programação e a edição, 
o design gráfico, o desenho, a arquitetura, ou 
ainda o cartoon e a banda desenhada. 

The KISMIF Conference and Summer School pro-
vides participants with a unique forum to discuss 
and share information with regard to underground 
cultures and DIY (Do-It-Yourself) practises. It fo-
cusses on cultural practises used to counter more 
large-scale, standardised forms of cultural pro-
duction, creation and mediation, highlighting the 
“making crafts” of everyday life. It is currently the 
only congress in the world that analyses the theory 
and practise of underground scenes and DIY cul-
tures as increasingly meaningful cultural forms of 
standing up against global social changes.
KISMIF favours a cross-disciplinary approach, 
and so the programme for the 2021 edition, which 
takes place between July 6 and 10 at several ven-
ues in the city under the heading of “DIY Cultures 
and Global Challenges”, includes concerts, docu-
mentaries and exhibitions, as well as conferenc-
es and book releases, 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, illus-
tration, architecture, cartoons and comic books.

PROGRAMA PROGRAMME

6 21.00h Qua Wed
SUMMER SCHOOL 
+ EXIBIÇÃO DO DOCUMENTÁRIO 
DOCUMENTARY EXHIBITION
Um punk chamado Ribas de Paulo Antunes
RIVOLI Pequeno Auditório

6 22.30h Qua Wed
CONCERTO CONCERT 
Sunflowers
RIVOLI Subpalco

7 21.00h Qui Thu
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTÁRIO
DOCUMENTARY EXHIBITION
(a definir to be defined)
RIVOLI Pequeno Auditório

7 22.30h Qui Thu
CONCERTO CONCERT 
Thurston Moore
RIVOLI Subpalco

KISMIF 
CONFERENCE 
2021
DIY Cultures 
and Global Challenges

CINEMA
CONFERÊNCIAS CONFERENCES
MÚSICA MUSIC

RIVOLI 
vários espaços multiple spaces

Mais informação further information 
www.kismifconference.com/pt

9 20.30h Sáb Sat
CONCERTO-PALESTRA DE 
CONCERT-LECTURE
JOHN WILLSTEED (EX GO-BETWEENS)
RIVOLI Pequeno Auditório

9 21.30h Sáb Sat
EXIBIÇÃO DO DOCUMENTÁRIO 
DOCUMENTARY EXHIBITION
Ela é uma música de Francisca Marvão
RIVOLI Pequeno Auditório

9 23.00h Sáb Sat
CONCERTO CONCERT 
Matriarca Paralítica
RIVOLI Subpalco

©
 D

R

JULHO JULY

Qua Wed 6 
Sáb Sat — 9
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 Num mundo crescentemente digital e em 
velocidade, surge a necessidade de abrandar-
mos e de desenvolvermos novos formatos de 
apresentação e sobretudo novos formatos de 
criação e modos de trabalho que nos permitam 
continuar a consolidar os trabalhos artísticos, 
na realidade atual. Numa temporada híbrida 
entre o presencial e o digital, o Teatro Munici-
pal do Porto convida 8 artistas para uma cola-
boração especial, desenhada especificamente 
para as plataformas online, onde um realiza-
dor e um artista performativo, em dupla, a par 
e par e numa relação de igualdade, são convi-
dados a criar um novo objeto digital que cruze 
os seus universos e discursos. A imagem em 
movimento cruza-se assim com as áreas da 
dança, circo contemporâneo, literatura, teatro 
e formas animadas, permitindo também des-
ta forma que vários públicos, mesmo os mais 
distantes, possam aceder a estes trabalhos.

In an increasingly digital and fast-moving world, 
there is a need to slow down and develop new pres-
entation formats and, above all, new creation for-
mats and working modes that will allow us to con-
tinue to consolidate artistic works, in the current 
reality. In a hybrid season between classroom and 
digital, the Teatro Municipal do Porto invites 10 
artists for a special collaboration, designed spe-
cifically for online platforms, where a film direc-
tor and a performing artist, in pairs, in an equal 
relationship , are invited to create a new digital 
object that crosses their universes and discours-
es. The moving image intersects with the areas of 
dance, contemporary circus, literature, theatre and 
animated forms, thus also allowing various audi-
ences, even the most distant, to access these works.

PAR(S) 4
Sofia Arriscado 
& Costanza Givone

CINEMA
FORMAS ANIMADAS ANIMATED FORMS

www.teatromunicipaldoporto.pt

JUNHO JUNE

  1 — 30 

PAR(S) 3 

MARÇO MARCH
1 - 31
Pedro Neves Marques 
CINEMA 

& Teresa Coutinho 
TEATRO THEATRE / LITERATURA LITERATURE

PAR(S) 4

JUNHO JUNE
1 – 30 
Sofia Arriscado 
CINEMA

& Costanza Givone 
FORMAS ANIMADAS ANIMATED FORMS

ARTES PERFORMATIVAS 
& IMAGEM ONLINE

©
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Situada em plena Praça do Marquês, este es-
paço central da cidade do Porto é habitado pelo 
Teatro Municipal do Porto e pelo DDD - Fes-
tival Dias da Dança nos meses de abril, maio, 
junho e julho de 2021.
Um espaço que se revela poroso e semi-trans-
parente, permite expôr na Praça o que muitas 
vezes acontece apenas em estúdio - o trabalho 
continuado de artistas em residência.
Construindo uma base íntima, mas também 
convidativa, constroem-se gestos e palavras 
por quem habita e trabalha no espaço e por 
quem passa e permanece a ver.
Mariana Amorim, em residência em Maio, tra-
balhará sobre a obra poética de Aires Torres; 
Eduardo Breda, em Junho, terá a primeira fase 
de criação de Impressões de Viagem, iniciado 
através do encontro com um diário antigo en-
contrado em caixotes. Em Julho, a Bibliote-
ca do Gesto e da Palavra servirá ainda como 
espaço de confluência de saberes e culturas 
para o projeto Moving Borders com Joclécio 
Azevedo e Inês Moreira.

BIBLIOTECA 
DO GESTO E 
DA PALAVRA 

Located in the heart of Praça do Marquês, this 
central space of the city of Porto is inhabited by 
the Teatro Municipal do Porto and DDD - Festi-
val Dias da Dança in the months of April, May, 
June and July 2021.A space that proves to be po-
rous and semi-transparent, allows to exhibit in 
the Square what often happens only in the studio 
- the continued work of artists in residence.Build-
ing an intimate but also inviting base, gestures 
and words are constructed by those who live and 
work in the space and by those who pass and re-
main watching.Mariana Amorim, in residence in 
May, will work on the poetic work of Aires Torres; 
Eduardo Breda, in June, will have the first phase of 
creating Impressões de Viagem, initiated through 
the encounter with an old diary found in boxes. In 
July, Biblioteca do Gesto e da Palavra will also 
serve as a space for the confluence of knowledge 
and cultures for the Moving Borders project with 
Joclécio Azevedo and Inês Moreira.

ABRIL APRIL
— JULHO JULY

INFO
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ARTISTS AT WORK

PARALELO 

INFO 

CALENDÁRIOS

EQUIPA TEAM



TMP ONLINE

p. 148

Mais informação for further information
www.teatromunicipaldoporto.pt
Bilhetes digitais à venda em digital tickets available at tmp.bol.pt

Nesta temporada, o Teatro Municipal do Porto 
acontece também nos palcos digitais! Numa 
altura em que as lotações dos auditórios dos 
Teatros são limitadas, lançamo-nos internet 
fora permitindo assim, a quem está longe ou 
em casa, assistir à nossa programação. Os es-
petáculos, criteriosamente filmados no Teatro 
Municipal do Porto e editados de forma a per-
mitir a melhor tradução para o ecrã, serão 
transmitidos nas redes sociais e ficarão dis-
poníveis online durante 24 horas.

This season, the Teatro Municipal do Porto also 
takes place on digital stages! At a time when theat-
er auditorium seats are limited, we launched the 
internet outside, thus allowing those who are away 
or at home to watch our program. The shows, care-
fully filmed at the Municipal Theater of Porto and 
edited in order to allow the best translation for the 
screen, will be broadcast on social networks and 
will be available online for 24 hours.

MARÇO MARCH

6 15.00h Sáb Sat 
ENCONTRO: DESCORTINAR 
No âmbito do espetáculo in the scope of 
STEVE REICH HIGHLIGHTS 
Com with Daniel Moreira 
Gratuito free ZOOM

13 15.00h Sáb Sat 
HISTÓRIA(S) DA DANÇA 
Sobre about 
ANNE TERESA DE KEERSMAEKER 
Com with Teresa Vaz 
Gratuito free ZOOM 

14 19.00h Dom Sun 
CIA. JOÃO GARCIA MIGUEL 
Passos em volta 
4.50€ BOL Live Streaming 

21 11.00h Dom Sun 
JOANA GAMA 
As árvores não têm pernas para andar 
3.50€ BOL Live Streaming

28 17.00h Dom Sun 
THÉO MERCIER & STEVEN MICHEL
Affordable solution for better living 
6.00€  BOL Live Streaming

ABRIL APRIL
25 21.00h Dom Sun
CATHERINE GAUDET 
L’affadissement du merveilleux 
6.00€  BOL Live Streaming 

JULHO JULY 

1 19.00h Qui Thu 
CIRQUE AITAL 
Pour le meilleur et pour le pire 
6.00€  BOL Live Streaming 



Um teatro é, acima de tudo, habitado e vivi-
do por artistas. É neste espaço que se cria, 
recria, reflete e se geram discursos e práti-
cas artísticas.
ARTISTS AT WORK engloba um lado mais 
invisível, mas não menos importante, do Tea-
tro Municipal do Porto, que se foca em promo-
ver a sustentabilidade e condições de trabalho 
para vários artistas da cidade. É um programa 
de relação direta entre a pesquisa e a criação, 
entre o visível e o invisível, pela sustentabili-
dade do território artístico.
O programa JAA! - Jovens Artistas Associa-
dos mantém-se durante esta temporada com 
ANA ISABEL CASTRO e a dupla PEDRO AZE-
VEDO E GUILHERME DE SOUSA. Reinicia-se 
o programa de ARTISTA ASSOCIADO com 
JONATHAN ULIEL SALDANHA, que durante 
duas temporadas pensará com e para o Teatro 
Municipal a sua linguagem híbrida.
Como apoio à criação artística o programa de 
RESIDÊNCIAS DE CURTA E LONGA DURA-
ÇÃO mantém-se em desenvolvimento e em 
constante diálogo com os criadores da cidade.

A theatre is first and foremost inhabited and expe-
rienced by artists. It is the place of creation, recre-
ation and reflection, and where artistic practices 
and statements are generated.
ARTISTS AT WORK includes a less noticeable but 
just as significant aspect of the work carried out by 
Teatro Municipal do Porto, focussed on fostering 
sustainability and working conditions for several 
artists in the city. This programme establishes a 
direct connection between research and creation, 
visible and invisible, The JAA! – Young Associ-
ated Artists programme will continue this season 
with ANA ISABEL CASTRO and the duo PEDRO 
AZEVEDO and GUILHERME DE SOUSA. The 
ASSOCIATED ARTIST programme resets with 
JONATHAN ULIEL SALDANHA, who will reflect 
upon his hybrid language together with and for 
Teatro Municipal do Porto during two seasons.
As a support to artistic creation, the SHORT AND 
LONG-TERM RESIDENCIES programme will con-
tinue its development in constant dialogue with 
the creative people in the city.

ARTISTS 
AT WORK
Processos de trabalho artístico
Artistic work processes

p. 150

RESIDÊNCIAS LONG DURAÇÃO LONG TERM RESIDENCIES
CASA DA ANIMAÇÃO / COMPANHIA INSTÁVEL / DRUMMING GRUPO DE 
PERCUSSÃO / ERVA DANINHA / ESTRUTURA / MEDEIA FILMES / NOME PRÓPRIO 
/ TEATRO EXPERIMENTAL DO PORTO (TEP)

RENATA PORTAS 
/ PÚBLICO RESERVADO

CATARINA MIRANDA

JOÃO PEDRO LEAL,  
EDUARDO MOLINA  
& MARCO MENDONÇA

MARCO MARTINS

MARÇO MARCH RIVOLI

MARÇO MARCH RIVOLI

ABRIL APRIL CAMPO ALEGRE

ABRIL APRIL CAMPO ALEGRE

JUNHO JUNE RIVOLI

MAY MAY CAMPO ALEGRE

PORTA ABERTA
14 17.00h Sex Fri
No âmbito under the scope of Rede 5 Sentidos

2 — 6
10 — 13

6 — 10
13 — 17

15 — 19

10 — 15

RESIDÊNCIAS CURTA DURAÇÃO SHORT TERM RESIDENCIES

JAA! JOVENS ARTISTAS ASSOCIADOS 
YOUNG ASSOCIATED ARTISTS 2019/2020 & 2020/2021
GUILHERME DE SOUSA & 
PEDRO AZEVEDO

ANA ISABEL CASTRO

MARÇO MARCH CAMPO ALEGRE

MARÇO MARCH CAMPO ALEGRE

2 — 6
9 — 13

MARÇO MARCH CAMPO ALEGRE

MARÇO MARCH
- ABRIL APRIL CAMPO ALEGRE

23 — 27
30 — 1



PARALELO
Programa de Aproximação 
às Artes Performativas

 Este programa do Teatro Municipal do 
Porto desenvolve e apresenta uma multiplici-
dade de propostas, conectadas com a progra-
mação artística, para todos os públicos. Propõe 
assim um conjunto de atividades, que terão lu-
gar ou serão realizadas, maioritariamente, no 
Rivoli e no Campo Alegre, mas, também, em 
escolas e outros espaços. Sendo a mediação 
o eixo principal da sua missão, é fundamen-
tal o enfoque na diversidade de públicos, as-
sim como na promoção de uma participação 
ativa, crítica, que potencie uma reflexão sobre 
as Artes Performativas e uma relação com os 
autores e as suas obras, próxima e construtiva. 
Apresenta mensalmente espetáculos e ativida-
des pensadas especificamente para o público 
escolar e para as famílias e propõe a outros 
públicos a possibilidade de uma aproximação 
às Artes Performativas através de diferen-
tes propostas e abordagens, que aqui damos 
a conhecer.

This programme, implemented by Teatro Munic-
ipal do Porto, develops and presents a variety of 
proposals linked to the programme and for all au-
diences. It thus puts forward different activities 
taking place or being developed mostly at Rivoli 
and Campo Alegre, but also in schools or other 
spaces, ranging from performances to workshops, 
from encounters to long term projects, from talks 
to guided tours. Given that its main purpose is 
mediation, it is crucial to focus on the diversity of 
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 the authors and their works. While 
it offers performances and activities specifically 
meant for schools and families on a monthly ba-
sis, Paralelo also provides other audiences with 
the chance to approach performing arts through 
different proposals and approaches.

2.50€ ou gratuito, mediante apresentação do bilhete para o espetáculo e inscrição prévia.
Mais informações e inscrições para paralelo.tmp@agoraporto.pt

2.50€ or free upon presentation of ticket for the performance and prior registration.
For further informations and enrollment paralelo.tmp@agoraporto.pt

MARÇO MARCH

OFICINA DE MÚSICA 
com with Joana Gama

No âmbito do espetáculo in the scope of 
AS ÁRVORES NÃO TÊM PERNAS 
PARA ANDAR 

Como complemento do espetáculo As árvores 
não têm pernas para andar, a pianista Joana 
Gama fará uma oficina nas escolas que irão 
assistir ao espetáculo, no sentido de introduzir 
a temática do espetáculo no contexto escolar. 
Destinatários: Alunos do pré-escolar Pre-school students
As sessões decorrem em fevereiro e março 2020, 
nas escolas inscritas.The sessions take place in February and 
March 2020, at the registered schools.
Atividade gratuita, mediante reserva para o espetáculo 
Free activity, upon reservation for the performance
As árvores não têm pernas para andar

12 - 14 10.00h - 13.00h Sex Fri - Dom Sun
OFICINA: DRUMMING REPERTOIRE 
com with Fumiyo Ikeda

No âmbito do espetáculo in the scope of 
DRUMMING (pag. 19)

Aprenda um excerto da coreografia de Drum-
ming, a icónica peça de Anne Teresa De Keer-
smaeker, estreada em 1998 e com música com-
posta por Steve Reich. Nesta oficina, com 
Fumiyo Ikeda, uma das bailarinas do elenco 
original de Drumming, terá uma oportunida-
de de aprender material coreográfico da peça 
e de contactar com as diferentes ferramen-
tas de composição usadas para a construção 
de Drumming.

Learn an excerpt of the choreography from 
‘Drumming’, Anne Teresa De Keersmaeker’s 1998 
award-winning piece, set to music by Steve Reich. 
Taught by one of the original dancers, Fumiyo Ike-
da, this workshop will offer a unique opportunity 
to learn the phrase material and gain insight into 
how it was moulded and shaped using a series of 
compositional tools.
RIVOLI Sala de Ensaios
Destinatários: Estudantes avançados e profissionais da área da 
Dança Advanced students and dance professionals

OFICINAS + ENCONTROS

17 15.00h - 18.00h Qua Wed
PAISAGEM 
com with Foguetes Maravilha

No âmbito do espetáculo in the scope of 
SOBRE LEMBRAR E ESQUECER (pag. 31)

Esta oficina procura entrelaçar ideias, formas, 
gestos, metáforas, mundos. Experimentar cole-
tivamente para expandir e dar novos sentidos 
a isso que chamamos de processo de criação. 
Falar do próprio umbigo para sair do próprio 
corpo e romper com os sentidos do próprio.

This workshop seeks to interweave ideas, shapes, 
gestures, metaphors, worlds. Experiment collec-
tively to expand and give new meanings
what we call the creation process.
Talking about one's navel to get out of one's own 
body and break with one's senses.
ESMAE - Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo
Destinatários: Alunos do Curso de Licenciatura em Teatro da 
ESMAE

MAIO MAY

26 Sáb Sat
Aula aberta assistida com 
assisted open class with CNB

No âmbito do programa in the scope of 
PRIMEIRA VEZ (pag. 111)

A aula de dança clássica é o primeiro momento 
do dia de trabalho de uma companhia de re-
pertório como a CNB. É na aula que os baila-
rinos se preparam para ensaios e espetáculos. 
Os estudantes de Dança são convidados a as-
sistir a um momento do dia dos bailarinos ao 
qual normalmente não existe acesso. 

Classical dance class is the first moment of the 
working day of a repertoire company like CNB. 
It is in class that the dancers prepare for rehears-
als and performances. Dance students are invited 
to attend a moment in the day of the dancers to 
which there is normally no access.

RIVOLI Grande Auditório
Destinatários: Estudantes do Ensino Básico ou do Ensino 
Profissional de Dança Basic education students or professional 
dance education

p. 152



AQUECIMENTO
PARALELO

É uma oficina associada a um espetáculo 
e orientada por um artista local, que desafia 
os espectadores a experimentarem, pelo mo-
vimento, o vocabulário e a dramaturgia de 
determinada obra.
A sessão, de 1 hora, aberta a todos os parti-
cipantes, com ou sem experiência, possibilita 
uma breve abordagem a diferentes linguagens 
artísticas e proporciona uma outra relação 
com os espetáculos, através da visão e práti-
ca do formador.

It's a workshop related to a performance, taught 
by a local artists, challenging the audience to try, 
through movement, the vocabulary and the dram-
aturgy of the corresponding performance.
This 1-hour workshop, open to all participants, 
with our without previous experience, enables a 
brief approach to different languages and allows 
a relation to the performances, through the vision 
and practice of the teacher.

JUNHO JUNE

12 17.00h -18.00h Sáb Sat
AQUECIMENTO PARALELO
Com with Filipe Moreira

No âmbito do espetáculo in the scope of 
ELENIT (pag. 129)

Combinando diversos elementos desde a voz 
à manipulação de objetos, desde o real ao ma-
ravilhoso, os participantes deste Aquecimento 
Paralelo farão uma construção de um mundo 
irracional, alimentado por ópera, tragédia, ma-
teriais e figurinos e que incidirá na criação de 
personagens extraordinárias.

Combining several elements from the voice to the 
manipulation of objects, from the real to the won-
derful, the participants of this Aquecimento Pa-
ralelo session will make a construction of an irra-
tional world, fed by opera, tragedy, materials and 
costumes and which will focus on the creation of 
extraordinary characters.
RIVOLI Sala de ensaios
Destinatários Todos os interessados All interested

Levantamos as cortinas às singularidades do 
criar, do estar e do sentir no palco e na plateia. 
Descortinar é, também, dissecar determina-
da obra ou trabalho. São sessões de análise 
e diálogo que procuram promover novos mo-
dos de ver e de especular, novas perspetivas 
e possibilidades críticas e discursivas sobre 
o espetáculo. Um encontro diferente do pú-
blico com a obra.

We raise the curtains to the singularities of cre-
ating, being and feeling on stage and in the au-
dience. To unveil is also to dissect a particular 
performance or artistic work. These are sessions 
to analyse and dialogue in order to promote new 
ways of seeing and speculating, new perspectives 
and critical and discursive possibilities on the per-
formance/artistic work. A different encounter be-
tween the public and the artistic work.

MARÇO MARCH

6 15.00h -16.00h Sáb Sat
Com with Daniel Moreira

No âmbito do espetáculo in the scope of 
STEVE REICH HIGHLIGHTS (pag. 17)

CAMPO ALEGRE Auditório
Destinatários: Todos os interessados All interested

DESCORTINAR

Com with Ángela Diaz Quintela 

Palco Para Toda a Obra pode ser uma oficina, 
mas não é só isso. Pode ser uma visitação, mas 
não é só isso. Pode ser uma conversa, mas não 
é só isso. Palco para toda a obra é sobre a des-
coberta - dos bastidores e do palco, da monta-
gem e do ensaio, da obra e do artista. Ángela 
Diaz Quintela, bailarina, propõe a crianças 
dos 8 aos 12 anos uma descoberta pela expe-
riência, e em conjunto, das diferentes fases de 
construção de um espetáculo e de novas pers-
petivas de olhar o trabalho artístico.

Palco para toda a obra could be just a workshop, 
but it’s not just that. It could be just a conversa-
tion, but it’s not just that. Palco para toda a obra 
is about discovering - the backstage and the stage, 
the set-up and the rehearsal, the work and the art-
ist. Ángela Diaz Quintela, performer, proposes to 
children from 8 to 12 years old a moment of dis-
covery through experience, in group, the different 
phases of creating a show and new perspectives 
on the artistic work.

MARÇO MARCH 

20 16.45h -17.25h Sáb Sat
No âmbito do espetáculo in the scope of 
AS ÁRVORES NÃO TÊM PERNAS 
PARA ANDAR (pag. 29)

CAMPO ALEGRE Café-teatro
Destinatários: Crianças dos 8 aos 12 anos  
Children from 8 to 12 years old

MAIO MAY

22 17h00-17h40 Sáb Sat
No âmbito do espetáculo in the scope of 
L'ÉCHO DES CREUX (ECO OCO) (pag. 105)

CAMPO ALEGRE Sala de Ensaios
Destinatários: Crianças dos 8 aos 12 anos 
Children from 8 to 12 years old

JUNHO JUNE

6 16h00-16h40 Dom Sun
No âmbito do espetáculo in the scope of 
FAMÍLIAS IMAGINÁRIAS (pag. 125)

CAMPO ALEGRE Café-teatro
Destinatários: Crianças dos 8 aos 12 anos
Children from 8 to 12 years old

PALCO PARA TODA 
A OBRA

Há quem diga que precisamos de uma enci-
clopédia ou de um manual para melhor enten-
der um espetáculo de dança contemporânea. 
Nesta atividade, cada sessão é um fascículo. 
Nesta atividade, cada um constrói a sua en-
ciclopédia, o seu manual. A sua História da 
Dança. A partir de novas obras de artistas 
consagrados, bem como remontagens de pe-
ças icónicas, vamos acompanhar alguns dos 
espetáculos de dança da temporada na com-
panhia de especialistas nos diversos autores 
e/ou obras apresentados.

Some say that we need an encyclopedia or a man-
ual to understand a contemporary dance perfor-
mance. In this activity, each session is an issue. In 
this activity, each builds his encyclopedia, his man-
ual. It's History of Dance. Based on new works by 
established and emerging artists, as well as re-as-
semblies of iconic pieces, we will follow some of the 
dance performances of the season in the compa-
ny of specialists in the various authors and / or 
works presented.

MARÇO MARCH

13 15.00h -16.30h Sáb Sat
SOBRE ABOUT 
ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
Com with Teresa Vaz

No âmbito do espetáculo in the scope of 
DRUMMING (pag. 19)

RIVOLI Grande Auditório
Destinatários: Todos os interessados All interested

HISTÓRIA(S) 
DA DANÇA

MARÇO MARCH
AS ÁRVORES NÃO TÊM PERNAS 
PARA ANDAR (pag. 29)

MAIO MAY
L'ÉCHO DES CREUX (ECO OCO) (pag. 105) 

JUNHO JUNE
FAMÍLIAS IMAGINÁRIAS (pag. 125) 

ESPETÁCULOS 
PERFORMANCES

p. 154



INFO
BILHETEIRA 
TICKET OFFICE

12€ 
Espetáculos Internacionais International performances

9€
Espetáculos Nacionais Portuguese performances

7€
Preço especial reduzido Special reduced price

Espetáculos do Programa Paralelo 

Paralelo programme performances

Sessões para famílias family sessions

2.50€ Até aos 18 anos until 18 years old

7€  Maiores de 18 anos up to 18 years old (acompanhantes 

de crianças têm um desconto de 50%)

Sessões para escolas school sessions

2.50€ por aluno per student

Gratuito para professores, auxiliares e técnicos acompa-

nhantes free for teachers, acompanying tecnhnicals

Os espetáculos e atividades do programa Paralelo não se 

encontram ao abrigo dos descontos previstos. These discoun-

ts 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, Car-

tão Jovem, Tripass specific discounts available for 

pensioners, students, and holders of the Cartão Jovem 

or Tripass cards).

DESCONTOS DISCOUNTS

50% Cartão de Amigo, Trabalhadores da Câmara 

Municipal do Porto 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.

Entrada Gratuita para acompanhante de pessoas com 

necessidades especiais. Free entry for carers or companions of 

people with disabilities.

Teatro Rivoli
13.00h — 22.00h Ter — Sex Tue — Fri 
14.30h — 22.00h Sáb Sat

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

mins. depois do início do mesmo. Aos Domingos, a bilhetei-

ra funcionará apenas em dias de espetáculo, em horário a 

definir. Closes on Sundays with the exception of performance days. 

On performance 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 
Seg — Dom Mon — Sun

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

Bilhetes também disponíveis em Tickets also available at
www.tmp.bol.pt
www.bilheteiraonline.pt 

RESERVAS RESERVATIONS

Os bilhetes reservados deverão ser obrigatoriamente le-

vantados num período máximo de cinco dias, após o qual 

serão automaticamente cancelados. No caso de serem efe-

tuadas reservas nos cinco dias anteriores à iniciativa, es-

tas manter-se-ão até 72 horas antes da iniciativa. Não se 

efetuam reservas nos três dias(72 horas) que antecedem 

o espetáculo. Reservations must necessarily be collected wi-

thin a period of not more than five days, after which they will 

be automatically 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.

CAFÉ RIVOLI 
12.00h — 19.00h Ter — Sex Tue — Fri 
12.00h — 16.00h Dom Sun brunch

No terceiro piso do Teatro Rivoli, e com uma vista privi-

legiada sobre a Praça D. João I, encontra-se o Café Rivoli, 

um dos espaços mais versáteis e modernos da cidade. Inau-

gurado a 28 de abril de 2017, este espaço surge da neces-

sidade de um local onde os visitantes do Teatro pudessem 

descontrair antes e depois de um espetáculo. Com capaci-

dade para mais de 60 pessoas, encontra-se aberto a quem 

queira simplesmente fazer uma refeição leve, tomar um 

café ou um copo de vinho. Com uma carta variada, com 

menus ao almoço e brunches ao fim de semana, este é um 

espaço caracterizado por uma decoração minimalista, com 

assinatura do atelier de arquitetura Cirurgias Urbanas.

OUTRAS INFORMAÇÕES 
OTHER INFORMATION

Todas as salas têm acesso e lugares disponíveis para espeta-

dores 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 bilhete não será devolvido You are not allowed to enter 

the room after 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 espaço 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 classi-

ficados “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 

prévia, limitada à lotação definida. Informações e pedidos 

de inscrição através de paralelo.tmp@agoraporto.pt Prior 

registration is required to attend a workshop. There will be a 

set number of vacancies. For information and applications, 

e-mail us at paralelo.tmp@agoraporto.pt

A informação presente nesta agenda poderá ser alterada 

por motivos imprevistos The information in this program-

me 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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CARTÃO CARD
RIVOLI ALEGRE
O Cartão Rivoli Alegre garante 50% de descon-
to na aquisição do seu bilhete. Tem um custo de 
emissão de 2.50€ e pode ser adquirido na com-
pra simultânea de 2 bilhetes para espetáculos 
distintos. Este cartão é pessoal, intransmis-
sível e tem a validade de um ano. O desconto 
deste cartão de amigo é aplicável em apenas 
um bilhete por espetáculo. 

Rivoli Alegre Card guarantees a 50% discount on 
the purchase of your ticket. The card costs 2.50€ 
and can be acquired when you buy tickets at the 
same time for two separate performances. This 
card is personal, non-transferable and valid for 1 
year. Its discount is applicable on only one ticket 
per performance.
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Media Partner

Apoio a programação francesa no TMP em 2020 / 2021 
Support for french programming at TMP in 2020 / 2021

Parcerias Partnership

APOIOS & PARCERIAS 
SUPPORT & PARTNERSHIPS

A rede foi criada em 2009, no âmbito do QREN 2007-
2013, com o intuito de promover a programação cultu-
ral e a produção artística em rede. Os equipamentos 
que integram esta rede de programação cultural são: 
Teatro Municipal do Porto, Teatro Viriato (Viseu), 
Centro Cultural Vila Flor (Guimarães), Teatro Acadé-
mico Gil Vicente (Coimbra), Teatro Micaelense (Ponta 
Delgada), Teatro Municipal da Guarda, Teatro Nacio-
nal 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 net-
worked cultural 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 .

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. Esta associa-
ção 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 Bi-
ennale, 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. 

O TMP é um dos parceiros envolvidos no projeto inter-
nacional Moving Borders, dirigido pelo Hellerau - Euro-
pean Centre of the Arts (Dresden, Alemanha) e parti-
lhado com relevantes instituições artísticas europeias. 
Participam também: Le Maillon (Estrasburgo, Fran-
ça), Ringlokschuppen (Ruhr, Alemanha), Spring Per-
forming Arts Festival (Utrecht, Holanda), Performing 
Arts Institute (Varsóvia-Polónia) e Onassis Cultural 
Centre (Atenas, Grécia).
A iniciativa pretende encontrar modos comuns de pro-
blematizar e fazer mover essas barreiras, testando 
novos modelos de cooperação artística internacional.
The TMP is one of the partners involved in the internation-
al Moving Borders project, directed by Hellerau - European 
Center of the Arts (Dresden, Germany) and shared with rel-
evant European artistic institutions. In addition to the Te-
atro Municipal do Porto, Le Maillon (Strasbourg, France), 
Ringlokschuppen (Ruhr, Germany), Spring Performing Arts 
Festival (Utrecht, Netherlands), Performing Arts Institute 
(Warsaw-Poland) and Onassis Cultural Center (Athens, 
Greece) ). The initiative aims to find common ways to prob-
lematize and move these barriers by testing new models of 
international artistic cooperation.

REDES DE PROGRAMAÇÃO 
PROGRAMMING NETWORKS



CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO
PRESIDENTE MAYOR
Rui Moreira

ÁGORA – CULTURA E DESPORTO, E.M.
PRESIDENTE DO CONSELHO  
DE ADMINISTRAÇÃO CHAIRMAN  
OF THE BOARD OF DIRECTORS
Catarina Araújo

ADMINISTRADORES EXECUTIVOS 
EXECUTIVE DIRECTORS
Ana Cláudia Almeida
César Navio
 
DIRETORA GERAL DA UNIDADE 
ORGÂNICA DA CULTURA GENERAL 
DIRECTOR OF THE ORGANIC  
UNIT FOR CULTURE
Francisca Carneiro Fernandes
 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO  
DE ARTES PERFORMATIVAS 
DIRECTOR OF THE PERFORMING 
ARTS DEPARTMENT
Tiago Guedes

TEATRO MUNICIPAL DO PORTO 
RIVOLI • CAMPO ALEGRE

DIREÇÃO DIRECTION
DIREÇÃO ARTÍSTICA  
ARTISTIC DIRECTION
Tiago Guedes

DIREÇÃO EXECUTIVA  
EXECUTIVE DIRECTION
Francisca Carneiro Fernandes

COORDENAÇÃO ARTÍSTICA  
ARTISTIC COORDINATION
Francisco Malheiro

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 
ADMINISTRATIVE COORDINATION
Pedro Silva

ASS. DE DIREÇÃO EXECUTIVA 

DIRECTION ASSISTANT
Ana Sousa

ASSISTENTE JURÍDICA  
LEGAL ASSISTANT
Mafalda Girão 

ASSISTENTE FINANCEIRO  
FINANTIAL ASSISTANT
Simão Sousa Branca

SECRETARIADO DE DIREÇÃO 
SECRETARIAT
Mariana Melo Vergueiro
Rosa Bastos

APOIO ADMINISTRATIVO 
ADMINISTRATIVE SUPPORT
Elisabete Veiga

MOTORISTA DRIVER
João Nunes

PROGRAMAÇÃO PROGRAMMING
DIREÇÃO DIRECTION
Tiago Guedes

ASSISTENTE DE PROGRAMAÇÃO 
PROGRAMME ASSISTANT
Cristina Planas Leitão

QUINTAS DE LEITURA & 
LITERATURA QUINTAS DE LEITURA 
& LITERATURE
João Gesta

PROGRAMA PARALELO
COORDENAÇÃO COORDINATION
Ana Cristina Vicente

MEDIAÇÃO DE PÚBLICOS E 
SERVIÇO EDUCATIVO AUDIENCE 
MEDIATION AND EDUCATION 
SERVICE
Rute Pimenta
Jonathan da Costa
Pedro Galante

PRODUÇÃO PRODUCTION
COORDENAÇÃO COORDINATION
Marina Freitas

GESTÃO DE PROJETO  
PROJECT MANAGEMENT  
DDD – FESTIVAL DIAS DA DANÇA
Daniela Costa

CHEFE DE PRODUÇÃO  
HEAD OF PRODUCTION
Cristina Oliveira

PRODUÇÃO EXECUTIVA  
EXECUTIVE PRODUCTION
Tânia Rodrigues
Bryan Morgado
Carla Moreira
Catarina Mesquita
Vera Miranda
Margarida Carronda

COMUNICAÇÃO COMUNICATION
COORDENAÇÃO COORDINATION
José Reis

GESTÃO DE PROJETO   
PROJECT MANAGEMENT  
DDD – FESTIVAL DIAS DA DANÇA
Vítor Pinto

CONTEÚDOS CONTENTS
Leonor Tudela

DIGITAL
Francisco Santos

ASSESSORIA DE IMPRENSA  
PRESS OFFICE
Bruno Malveira (The Ugly Duckling 
Agency)

FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY
José Caldeira

VÍDEO VÍDEO
a-tundra

MOTION DESIGN
Pedro Bento

FRENTE DE CASA E BILHETEIRAS 
FRONT OF HOUSE AND TICKET 
OFFICE

CHEFE DE EQUIPA TEAM LEADER
Vânia Ferreira

ASSISTENTE ASSISTANT
Vitor Hugo Sousa

BILHETEIRAS TICKET OFFICE
Maria da Glória Ribeiro
Mariana Ruivo
Catarina Ferreira
Diana Festa

TÉCNICA TECHNICAL DEPARTMENT
COORDENAÇÃO COORDINATION
Francisco Teles

ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO 
ASSISTANT COORDINATOR
Luísa Osório

ASSISTENTE ADMINISTRATIVA  
DE COORDENAÇÃO 
COORDINATION ADMINISTRATIVE 
ASSISTANT
Vanessa Freitas

DIREÇÃO DE CENA STAGE 
MANAGEMENT
Gonçalo Gregório
Vanessa Santos
Adriana Brandão

SOM SOUND
Tiago Ralha 
(CHEFE DE EQUIPA TEAM LEADER)
Ricardo Cabral
Tiago Pinto
Luís Carlos Pereira

LUZ LIGHTING
Romeu Guimarães 
(CHEFE DE EQUIPA TEAM LEADER)
Luís Silva
Rui Barbosa
Manuel Alão
Mariana Rêgo

MAQUINARIA MACHINERY
António Silva 
(CHEFE DE EQUIPA TEAM LEADER)
João Queirós
Paulo Pereira
Marco Silva
Nuno Brandão

AUDIOVISUAIS AUDIO-VISUALS
Emanuel Malveira

MANUTENÇÃO MAINTENANCE
COORDENAÇÃO COORDINATION
João Bastos

Francisco Choupina
Jorge Soares
João Garcia
André Gomes

APOIO INFORMÁTICO IT SUPPORT
Ricardo Faria
Ricardo Santos

DESIGN
www.eduardoaires.com

SEGURANÇA SECURITY
Securitas

LIMPEZA CLEANING
QUALITTÁ
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