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— Part two

Quando, no século XVIII, o Marquês de
Sade escreveu “Os 120 Dias de Sodoma”,
aprisionado na Bastilha, longe estaria
de imaginar que esse seu manuscrito se
viesse a tornar, simultaneamente, uma
das mais odiadas e amadas obras literárias, suscitando interesse alargado
na comunidade artística.
Pasolini mergulhou nesta obra e realizou
“Saló ou Os 120 dias de Sodoma” (1976),
numa adaptação que resultou naquele
que para muitos é ainda o filme mais
perturbador da história do cinema do
séc. XX, numa mordaz crítica ao fascismo de Mussolini.
Em 2017, MILO RAU, encenador suíço e Diretor do NT GENT, nome maior da encenação do terror e dos crimes da humanidade, juntou-se à Schauspielhaus Zürich
e à companhia Teatro Hora (composta
em exclusivo por atores portadores de
trissomia 21) para criar um espetáculo
no qual convivem em palco histórias de
sadismo e de horror, os universos literário e cinematográfico das obras de Sade
e Pasolini, e a mestria de uma encenação.
“Os 120 Dias de Sodoma” conduz-nos
assim a uma viagem histórica pela mão
de Milo Rau, através de Sade e Pasolini,
naquela que é uma crítica constante aos
poderes instalados e aos seus abusos.
Do teatro para a dança, ponto de paragem obrigatória em Pina Bausch, ícone
da dança mundial, que sempre trabalhou
de perto com os seus bailarinos e atores.
Pina Bausch, defendendo que as suas peças nunca viriam a existir sem o contributo dos seus insubstituíveis interpre-

When, in the 18th century, the Marquis
de Sade wrote “Cent Vingt Journées de
Sodome” [The 120 Days of Sodom] while
imprisoned in the Bastille, he could not
have imagined that his manuscript would
simultaneously turn into one of the most
hated and beloved works in the history of
literature, arousing wide interest from the
artistic community.
Pasolini dived into it and directed “Salò o
le 120 giornate di Sodoma” [Salò, or the 120
Days of Sodom] (1976), which many consider the most disturbing film in the history of
20th century film, and which is a scathing
criticism of Mussolini’s fascism.
In 2017, Swiss theatre director MILO RAU ,
the head of NTGent and a leading director
when it comes to horror and crimes against
humanity, joined Schauspielhaus Zürich
and Theater HORA (a company exclusively consisting of actors with trisomy 21), to
masterfully stage a performance where sadism and horror stories, on the one hand, and
Sade and Pasolini’s literary and cinematic
universes, on the other hand, coexist.
Milo Rau’s “The 120 Days of Sodom” thus
leads us in a historical journey through
Sade and Pasolini, continuously criticising
the powers that be an their abuses.
Moving from theatre to dance, we make an
imperative stop with Pina Bausch, a world
dance icon who always worked very closely with her dancers and actors. She argued
that her pieces would never exist without
the help of her irreplaceable performers, and
she was responsible for the establishing of
the idea of co-creation, which can be applied to many artistic practices nowadays.
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tes, foi a responsável pela instituição do
conceito de cocriação, extensível a muitas práticas artísticas dos nossos dias.
CRISTIANA MORGANTI , uma das suas
bailarinas mais emblemáticas, criou
“Moving With Pina”, espetáculo construído a partir de excertos do extenso
repertório que dançou e onde conta a sua
experiência de colaboração para a construção dessas obras, num vai e vem feito de histórias, movimentos e emoções.
Este espetáculo-conferência leva-nos
a percorrer a história da dança-teatro,
que tanto influenciou artistas de todo
o mundo, através do olhar cúmplice de
quem a ajudou a escrever.
WILLIAM FORSYTHE, norte-americano
que se estabeleceu na Alemanha, país a
partir do qual desenvolveu o seu trabalho, é sem dúvida um dos maiores coreógrafos vivos da atualidade. Para além da
direção de várias companhias, nomeadamente o Ballet de Frankfurt e a sua
companhia homônima, tem-se dedicado
a projetos que cruzam a dança, as artes
visuais, a instalação e o vídeo.
Pese embora esta deambulação disciplinar, falar de Forsythe significa mergulharmos nos fundamentos da dança,
da técnica e da sua constante mutação
e reinterpretação.
“A Quiet Evening Of Dance” sublima
todo o trabalho de Forsythe num só espetáculo, ao som dos pássaros e da música barroca de Rameaux, destacando
o essencial do que pode ser a dança de
hoje, sem artifícios, sem adornos, com o
foco no corpo e na inventividade da escri-
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One of her most emblematic dancers, CRISTIANA MORGANTI , created “Moving with
Pina”, a performance based on excerpts
from the extensive repertoire she danced.
She shares her collaborative experience preparing those works, moving back and forth
between stories, movement and emotion.
This performance-lecture takes us through
the history of the very dance-theatre that
influenced artists from all over the world
to such a great extent, and does so resorting to the accomplice look of someone who
helped writing it.
No doubt one of the greatest living choreographers today, North American WILLIAM
FORSYTHE settled in and developed his
work out of Germany. Aside from running
several companies, namely Ballet Frankfurt
and his homonymous company, he has also
worked on projects crossing dance, visual
arts, installation and video.
In spite of this inter-disciplinary wandering, discussing Forsythe means ging deep
into the foundations of dance, technique
and their continuous mutation and reinterpretation.
“A Quiet Evening of Dance” sublimates
all his work in a single performance to the
sound of birds and Rameau’s Baroque music, underscoring the essence of dance today,
without gimmicks or knickknacks, focusing
on the body and on the inventive nature of
choreographic writing. This performance
is immeasurably contemporary due to the
amount of dialogue with the classics in
which it engages. It reminds us that art
history in general—and dance history in
particular—from the court of Louis XIV to
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ta coreográfica. Incomensuravelmente
contemporâneo por tanto dialogar com
o clássico, este espetáculo relembra-nos
que a história da arte em geral - e da
dança, em particular - é circular, desde
a corte de Luís XIV à dança dos nossos
dias, poliédrica e disforme.
Os cinco meses presentes nesta agenda-livro, segundo volume da temporada
2018/2019 do Teatro Municipal do Porto,
continuam a falar-nos destas e de muitas outras histórias, num constante e
frutífero diálogo entre presente e passado. São cinco meses de descoberta de
artistas nacionais e internacionais – uns
de regresso, outros que se apresentam
nos palcos do Rivoli e do Campo Alegre
pela primeira vez -, e de muitas atividades paralelas que permitem compreender mais a fundo, através da prática ou
da teoria, o universo de cada um deles.
Será também nos próximos meses, entre
24 de abril e 26 de maio, que acolheremos o DDD – Festival Dias da Dança e o
FITEI – Festival Internacional de Teatro
de Expressão Ibérica, festivais que este
ano se apresentam com força redobrada, fruto de uma profícua parceria programática e de comunicação. O Teatro
Municipal, ao coproduzir estes dois festivais, contribui assim para que nessas
cinco semanas as artes performativas se
apresentem no Porto à escala europeia,
inscritas no circuito internacional de
programadores. Venham, muitas vezes!
TIAGO GUEDES
Director Artístico Artistic Director

RIVOLI • CAMPO ALEGRE

VOL. II

2018/2019

EDITORIAL História(s) — 2a parte

the present day, moves in circles, has many
sides to it and is shapeless.
The five months featured in this programme-book, which is the second volume
of Teatro Municipal do Porto’s 2018/2019
season, go on telling us these and other stories, engaging in a constant and fruitful
dialogue between past and present. Five
months to discover national and international artists—coming back to Rivoli and
Campo Alegre or presenting their creations
for the first time—and filled with parallel
activities that enable us to either practically or theoretically more deeply understand
the universe of each of them.
In the coming months, from April 24 to
May 26, we also host DDD – Festival Dias
da Dança and FITEI – International Theatre Festival of Iberian Expression, which
this year are stronger than ever as a result
of a fruitful programming and communication partnership. By co-producing those
two festivals, Teatro Municipal do Porto
helps performing arts to present themselves
at Porto on a European scale, and to get
into the programmers international circuit.
Come, and come again!
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10.30h

Seg Mon

ENCONTRO MEETING

com with Sónia Baptista e Tiago Cutileiro
O Teatro Municipal do Porto convida Tiago Cutileiro e
Sónia Baptista para um encontro com os alunos de Música e Teatro da ESMAE – Escola Superior de Música e
Artes do Espectáculo. Dois dos elementos criativos da
ópera “Tudo nunca sempre o mesmo diferente nada”
juntam-se para falar sobre a encenação na perspetiva de
um compositor e de uma dramaturga, respetivamente.
Teatro Municipal do Porto invites Tiago Cutileiro and Sónia
Baptista to meet music and theatre students from ESMAE
– School of Music and Performing Arts. Two of the creative
people behind the opera “Tudo Nunca Sempre o Mesmo Diferente Nada” [Everything Always Never the Same Different
Nothing] come together to discuss staging from a composer
and a playwright point of view.
ESMAE
Destinatários Candidates: alunos da students of ESMAE
Condições de acesso acess conditions: gratuito free
mais informação further information paralelo.tmp@cm-porto.pt
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“Tudo nunca sempre o mesmo diferente nada”
é um projeto operático dentro do que se poderá
chamar música não-narrativa. Não deixando
de ser uma ópera, no seu sentido mais clássico,
o projeto envolve uma conceção simultânea de
música, libreto, projeção-vídeo e encenação que,
apesar da música ‘não-narrativa’, de uma partitura ‘não-determinista’ e de uma encenação
não discursiva, promove uma perceção quase
linear do texto como elemento centralizador.
Este libreto usa diversos micro-fragmentos de
diferentes escritores/autores, por forma a criar
um discurso coerente entre três personagens.
O carácter fragmentário conferido pela teia de
textos de diferentes origens é reforçado, nesta
produção, pela encenação tripartida distribuída por três encenadores: Leonor Keil, André e.
Teodósio e Sónia Baptista. Cada secção da ópera
é assim interpretada por uma diferente perspetiva cénica induzindo mais ruturas num já ténue fio
narrativo que uni as personagens. Apresentada
em quatro atos, a ópera é uma sucessão de doze
cenas de dez minutos cada, resultando numa duração total de duas horas. Apesar de contar com
a participação de um pequeno grupo de músicos
– quatro cantores, um quarteto de clarinetes e
um quarteto de cordas -, e resultar num volume
sonoro relativamente reduzido, este projeto não
é uma ópera de câmara. É uma produção pensada para um grande palco, onde a vídeo-projecção, a eletrónica em tempo real, os personagens
cantores e a cenografia, embora minimais e/ou
condensados, se inserem na tradição da grande
ópera, quer através da sua escala temporal e de
espaço, quer através do seu fio narrativo.

“Tudo Nunca Sempre o Mesmo Diferente Nada”
[Everything Always Never the Same Different Nothing] is an opera project belonging to what can be
called non-narrative music. Even if it is an opera in
its most classical sense, the project entails simultaneous planning of music, libretto, video projection
and staging. In spite of the “non-narrative” music,
“non-deterministic” score and non-discursive staging, it encourages an almost linear perception of the
text as a centralising element. This libretto uses several micro-fragments from different writers/authors,
so as to form a coherent talk between three characters. The fragmented nature of this production comes
from the web of texts from different sources, and is
enhanced by the fact that there are three directors:
Leonor Keil, André e.Teodósio and Sónia Baptista.
Each section of this opera is therefore performed
based on a different scenic perspective, thus leading
to more disruption in what’s already a thin narrative
thread binding the characters. The opera has four
acts and twelve consecutive ten-minutes scenes, and
therefore lasts two for hours. Despite having a small
group of musicians (four singers, a clarinet quartet
and a string quartet), resulting in a relatively modest
sound volume, this project is not a chamber opera. It
is a production designed for a big stage, where video
projection, real-time electronics, singing characters
and set design, however minimal and/or condensed,
follow the tradition of the great operas, both because
of the amount of time and space involved, and because of the narrative thread.
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(1967) é compositor e artista sonoro. É licenciado em Composição pela
Universidade Évora, onde concluiu também o
Doutoramento com a dissertação “Opera and
Non-Narrative Music” (2014). Com longa experiência pedagógica, vive e trabalha em Berlim.
Foi galardoado com os prémios Jovens Criadores da Europa e do Mediterrâneo (1994) e Jovens Criadores 1996, frequentou masterclasses de Composição com E. Nunes, S. Sciarrino,
J. Chowning, Leo Brouwer, A. De Scipio e
B. Truax, entre outros. A sua obra inclui música
instrumental, electroacústica e electrónica, instalação sonora e sonoplástica, música para teatro
e para cinema, tendo sido tocada em Portugal,
Espanha, França e Alemanha.
TIAGO CUTILEIRO

(1967) is a composer and sound
artist. He has a degree in composition from the University of Évora, where he also completed his doctorate with the thesis “Opera and Non-Narrative
Music” (2014). He has extensive educational experience, and lives and works in Berlin. He received the
Young Artists from Europe and the Mediterranean
Composition Award (1994) and the Young Artists 96
Composition Award. He attended composition master classes with E. Nunes, S. Sciarrino, J. Chowning,
Leo Brouwer, A. Di Scipio and B. Truax, among others. His works include instrumental, electroacoustic
and electronic music, sound installation, and music
for theatre and film, and they’ve been played in Portugal, Spain, France and Germany.
TIAGO CUTILEIRO

Música music

Tiago Cutileiro

Encenação directors

Sónia Baptista
Leonor Keil
André Teodósio

Interpretação performers

Inês Simões
Bárbara Barradas
Nélia Gonçalves (cantoras)
Agrupamento Ars Ad Hoc

Informática musical computational music

Ricardo Guerreiro

Coprodução co-produced by

Teatro Municipal do Porto
Imagem de divulgação image © direitos reservados rights reserved
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Qui Thu • ver com a escola school session
Sex Fri • ver com a escola school session

Sáb Sat • ver em família family session

Manual
of work
and happiness

mala
voadora
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JORGE ANDRADE

45 anos years old • ator e encenador actor and theatre director

Em março, é apresentado o espetáculo “Manual do Trabalho e da
Felicidade”, no âmbito do Paralelo — Programa de Aproximação
às Artes Performativas. Como se
aborda a questão do trabalho e da
felicidade no mesmo espetáculo? E
como é trabalhar com uma comunidade que não tem qualquer relação
com o campo artístico?

A proposta deste projeto tem o nome
em inglês, “A Manual for Work and Happiness”, simplesmente porque é uma
colaboração europeia, entre vários países. Para este projeto, colaborámos com
o autor e encenador espanhol Pablo
Gisbert, que já tem vindo a apresentar
o seu trabalho no Rivoli, nomeadamente com os El Conde de Torrefiel. O Pablo
escreveu o texto após termos estado em
residência durante 15 dias — eu, o José
Capela e o Pablo — em Itália. A proposta do trabalho consiste em estarmos um
mês em residência numa cidade e, neste
caso, será aqui na nossa cidade, no Por-
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We’ll present “A Manual on Work
and Happiness” in March, in the
scope of Paralelo – Approach Programme to Performing Arts. How
do you address the issues of work
and happiness in the same performance? How is it like to work with
a community with no relation whatsoever with the artistic field?

The title of this project is in English simply because it is a European collaboration
between several countries. In this project
we worked with Spanish author and theatre director Pablo Gisbert, who has been
presenting his work at Rivoli, namely with
El Conde de Torrefiel. Pablo wrote the text
after a two-week residency with José Capela and me in Italy. The proposal is to spend
a month in residence in a city—in this case
it will be here in our city, Porto—working
with people with no relation whatsoever with theatre. And we make them work
hard to prepare this performance [laughter]. This performance does involve a lot,
a lot, a lot of work, and apparently for no
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to, a trabalhar com indivíduos que não
tenham qualquer relação com o teatro.
E nós obrigamo-los a trabalhar muito
para fazer este espetáculo (risos). É um
espetáculo que dá mesmo muito, muito,
muito trabalho e aparentemente sem
propósito nenhum: as pessoas andam
para trás e para a frente, a mover umas
letras que dizem “trabalho” para fazerem umas paisagens e na verdade não
existe outro propósito que não o deleite
estético de conseguir realizar a paisagem. É uma condicionante as pessoas
não serem pagas para fazer este trabalho porque aquilo que queremos é que
venham ensaiar connosco ao final do dia,
depois de terem estado nos seus trabalhos. O nosso objetivo é que depois deste
mês, ao apresentar o trabalho final, as
pessoas sejam felizes num trabalho que
aparentemente não serve para nada. E
explorar como é que se consegue essa
felicidade, trabalhando para nada.
O que é que podemos aprender
com a maneira de trabalhar dos artistas? E como é ser um artista que
trabalha sobre o modo de trabalho
de um artista?

Aquilo que eu quero partilhar é o
nosso trabalho. Normalmente, o público tem acesso ao nosso trabalho quando os espetáculos já estão feitos. E esta
proposta é, de facto, estar com um conjunto de indivíduos — que serão cerca
de 20 — que serão introduzidos ao nosso trabalho: como é que trabalhamos e
quais são as nossas rotinas, porque, no
fundo, é um trabalho como outro qualquer, só que chegando ao final do dia,
nós não produzimos um par de sapatos,
nem fizemos uma camisola, nem conse-
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reason: people walk back and forth, moving some letters that spell “work” to come
up with some landscapes, and the truth is
there’s no other purpose than the aesthetic pleasure of succeeding in executing the
landscape. It is mandatory that people do
not get paid to carry out this work, because
what we want is for them to come rehearse
with us at the end of the day, after finishing their jobs. Our goal after this month, as
we present the finished work, is for people
to feel happy doing something (like theatre, in our case) that apparently serves no
purpose, and to explore how to obtain that
happiness working for nothing.
What can we learn from the way artists work? What is it like to be an
artist working on an artist’s way of
working?

What I want to share is our work. Usually the audience have access to our work
when the performances are finished. What
we in fact propose is to be with a group of
people (roughly 20) and introduce them to
our work: how we work and what are our
routines, because at bottom it is work just
like any other, only at the end of the day we
haven’t produced a pair of shoes or made a
sweater, and we didn’t make I don’t know
how much profit with real estate speculation on the stock exchange or we weren’t
able to attract another half a dozen tourists
to downtown Porto... We do something of
which there’s nothing left afterwards, except what people may carry with them in an
intangible way after watching the performance. And that’s what we want: to have
people with no artistic work habits sharing our work with us. And I do not intend
to teach anything to people. We just want
to have a good time and to be happy while
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guimos não sei quanto de lucro com especulação imobiliária na bolsa ou não
conseguimos angariar mais meia dúzia
de turistas aqui para a Baixa... Nós fazemos uma coisa em que depois não sobra nada, tirando aquilo que as pessoas
possam levar com elas, de uma forma
não palpável, depois de assistirem ao
espetáculo. E é isso que nós queremos:
tentar que as pessoas que não têm hábitos de trabalho artístico possam partilhar connosco o nosso trabalho. E não
tenho qualquer pretensão de ensinar o
que quer que seja às pessoas. Queremos
simplesmente passar um bom bocado e
ser felizes enquanto fazemos este trabalho que... não serve para nada.
Neste semestre de programação,
e ainda no decorrer desta agenda,
encontraremos a apresentação de
um outro espetáculo da mala voadora no Teatro Municipal do Porto.
Não será uma estreia, mas a reposição de um espetáculo já com alguns
anos. Sobre o “Wilde”, que será
apresentado em maio, no âmbito
do Festival DDD — Dias da Dança,
como se misturam os universos do
Oscar Wilde, do coreógrafo Miguel
Pereira, que colabora no espetáculo, e da própria mala voadora?

Esta é uma reposição de um espetáculo que a mala voadora fez com o Miguel Pereira em 2013 e que parte de um
texto de Oscar Wilde, o “Leque de Lady
Windermere”. Na mala voadora, se ultimamente tenho escrito mais os textos
dos nossos espetáculos, muitos outros
textos partem de materiais que não são
propriamente os textos dramáticos já
escritos para esse efeito. Aqui, quise-
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carrying out this work, which… serves no
purpose.
Teatro Municipal do Porto will host
another play by mala voadora
during this semester. It won’t be
a premiere, but a rerun of a play
a few years old. Concerning “Wilde”, which we’ll present in May in
the scope of DDD – Festival Dias
da Dança, how do you throw together the universes of Oscar Wilde,
choreographer Miguel Pereira (who
collaborates on the play) and mala
voadora?

This is a rerun of a play mala voadora
did with Miguel Pereira in 2013 based on a
text by Oscar Wilde, “Lady Windermere’s
Fan”. Even if lately I have been writing
the texts for our plays more, plenty of other texts originate from materials that are
not exactly theatre plays written for that
purpose. In this case, we wanted to plunge
into a classic. And not just any classic. I
cherish this text very much, because it was
my first professional presentation. I was attending the first year at the Lisbon Theatre
and Film School and rehearsing this play
at Teatro Nacional [D. Maria II]. Unfortunately, I gave up part way through the
process for a number of reasons, but I’ve always liked this text a lot. At the time when
we decided to tackle this text our country
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mos mergulhar num clássico. E não foi
um clássico qualquer. Este texto é-me
bastante querido porque foi o primeiro espetáculo que fiz profissionalmente
quando estava no 1º ano de Conservatório e estava a ensaiar esse espetáculo
no Teatro Nacional [D. Maria II] e, infelizmente, desisti a meio desse processo
por variadíssimas razões, mas sempre
gostei muito daquele texto. Na altura,
quando decidimos pegar nesse texto, estávamos a atravessar um período muito
conturbado política, económica e socialmente no nosso país e, então, quisemos
fazer algo que fosse uma espécie de “espetáculo-bombom”, algo festivo. E, como
tal, não encontrávamos referências aqui
nas nossas proximidades e resolvemos
mergulhar na época vitoriana e irmos
ao encontro do Oscar Wilde.
A particularidade deste espetáculo é que nós não partimos do texto propriamente dito do Wilde, mas sim de
uma gravação feita pela BBC. No espetáculo, fazemos uma apropriação dessa
gravação, salvo erro, dos anos 40. Todos os atores, performers e bailarinos
são portugueses, mas apropriamo-nos
daquele registo e fomos construindo o
nosso discurso com base em algo que nos
era distante. No texto do Oscar Wilde o
leitmotiv para a intriga do espetáculo
é apontar a diferença ou como a sociedade avalia os outros com base na aparência e o que isso pode esconder; aqui,
decidimos vestirmo-nos todos de igual:
todos com a mesma peruca e todos com
o mesmo vestidinho. Isto porque a protagonista era a Lady Windermere e assim somos todos Ladies Windermere na
aparência, apesar de sermos o marido,
o pai e a vizinha.
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was going through a very troubled period
as far as politics, economy and society go.
So we wanted to do something like a “candy performance”, something cheerful. Consequently, we couldn’t find anything in our
vicinity, and we decided to explore the Victorian period and Oscar Wilde.
The uniqueness of this performance is
that we didn’t exactly start with Wilde’s
text, but rather with a recording made by
the BBC. We used that recording from the
1940s (if I’m not mistaken) for the performance. All actors, performers and dancers
are Portuguese, but we used that recording,
and we built our speech over time based on
something distant from us. In Oscar Wilde’s text, the leitmotiv in the performance’s
plot is to point out what’s different, or how
society measures others based on how they
look, and what it may conceal. We decided to dress all the same way: everyone with
the same wig, and everyone with the same
little dress. The main character was Lady
Windermere, and so we all look like Lady
Windermere, despite being the husband,
the father and the neighbour.
The two seasons [2017/18 and
2918/2019] during which you
were one of the associated artists
at Teatro Municipal do Porto are coming to an end. In a kind of overall
assessment comprising the two
seasons, how did you deal with the
invitation, and how important was
it to be associated artist and to do
this work over the last two years?

When Tiago Guedes talked to me about
being associated artist at TMP, I was obviously very pleased, and we [at mala voadora] were very happy with the invitation. As
you know, it is somewhat difficult for artists
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Estamos a chegar ao final de duas
temporadas de programação em
que foste um dos Artistas Associados do Teatro Municipal do Porto
[Temporadas 17/18 e 18/19]. Em
género de balanço, e percorrendo
as duas temporadas, como encaraste o convite e qual a importância desta figura e trabalho nos dois
últimos anos?

Quando o Tiago Guedes me falou de
ser Artista Associado do TMP, obviamente que recebi a notícia com bastante
agrado e ficamos [mala voadora] muito
felizes com o convite. Como é sabido, há
alguma dificuldade associada à estabilidade para os artistas poderem criar com
todas as condições. O TMP dá o exemplo,
contribuindo para essa estabilidade com
dois artistas da cidade (Jorge Andrade e
Marco da Silva Ferreira). Criámos uma
relação com o TMP que, na verdade, foi
mais um aprofundar da relação, porque, desde que o Tiago Guedes passou
a ser o diretor do Teatro, começamos a
colaborar com o TMP com maior regularidade. E isto foi uma coincidência feliz porque paralelamente nós tínhamos
aberto a mala voadora aqui no Porto e
passamos a estar aqui mais tempo — a
nossa sede passou a ser no Porto. Foi o
culminar de uma relação que foi sendo
estabelecida ao longos destes anos e estamos obviamente muito contentes com
isso, que ainda nem acabou! Na verdade,
nem sei a partir daqui para onde é que
vamos! (risos).
Entrevista realizada
a 26 de setembro de 2018,
na mala voadora (Rua do Almada),
por Leonor Tudela,
assessora de imprensa do TMP
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to have stability to be able to create with the
necessary conditions. TMP sets an example,
providing stability to two artists form the
city. Actually it was more about strengthening the relation than creating a relation,
because ever since Tiago Guedes became
the Theatre’s director we started collaborating with TMP more regularly. And it
was a fortunate coincidence, because at
the same time we had opened mala voadora here in Porto, and we started spending
more time here – our main office moved to
Porto. It was the final result of a relation
established over the years, we’re obviously
very happy about it, and it is still not over!
Truth is I don’t even know where we’re going from here! [laughter].
Interview conducted
on September 26, 2018,
at mala voadora (Rua do Almada),
by Leonor Tudela, TMP’s press officer
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A MALA VOADORA foi fundada por Jorge Andrade e José Capela, e apresentou o seu primeiro espetáculo em 2003. Para além de Portugal,
apresentou espetáculos em Alemanha, Bélgica,
Bósnia Herzegovina, Brasil, Cabo Verde, Escócia,
Estados Unidos da América, Finlândia, França,
Grécia, Inglaterra, Líbano, Luxemburgo e Polónia. Em 2013, inaugurou o edifício da Rua do
Almada, no Porto.

MALA VOADORA

Conceção do manual e direção
concept for the manual and direction

Fotografia de cena set photography

Jorge Andrade
com assistência de with support of Maria Jorge

Texto text

was founded by Jorge Andrade and
José Capela, and it presented its first performance
in 2003. Aside from Portugal, mala voadora has
performed in Germany, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Cape Verde, Scotland, the USA,
Finland, France, Greece, England, Lebanon, Luxembourg and Poland. In 2013, it inaugurated the
building at Rua do Almada (Porto).

José Carlos Duarte

Vídeo de divulgação promotional video

Jorge Jácome
Marta Simões

Pablo Gisbert

Interpretação cast

Vítor d’Andrade
Grupo de participantes locais local participants group

Cenografia set design

José Capela com edição de imagem de
with image edition of António MV

Desenho de luz lighting design

Rui Monteiro

Coprodução co-produced by

Artemrede (Portugal)
Pergine Spettacolo Aperto (Itália)
Arboreto Teatro Dimora (Itália)
Teatro Municipal e Regional de Patras (Grécia)

Cofinanciamento co-financed by

Programa Europa Criativa da União Europeia

Imagem de divulgação image © José Carlos Duarte
Imagens da entrevista interview images © José Caldeira / TMP

Execução de figurino costumes making

Aldina Jesus
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Os 120 dias de Sodoma

WORKSHOP

com with Ana Dora Borges
Por que incluiu Milo Rau, no elenco da sua peça “Os 120
Dias de Sodoma”, atores portadores de Trissomia 21?
Porque não haveria de o fazer? Não lhe interessa provar
nada. Interessa-lhe questionar. A partir desta premissa, Ana Dora Borges, com vasta experiência em práticas
inclusivas em Dança e Movimento, propõe realizar este
workshop aberto a todos os que nele quiserem participar,
com ou sem limitações, com ou sem experiência. Why did
Milo Rau include actors carrying trisomy 21 in the cast of his
play, “The 120 Days of Sodom”? Why wouldn’t he? He’s not
interested in proving anything. He’s interested in making
questions. Based on that premise, Ana Dora Borges, who
has extensive experience when it comes to inclusive practices
in dance and movement, puts forward this workshop that is
open to everyone, with or without limitations or experience.
RIVOLI Sala de Ensaios
Destinatários Candidates: interessados com ou sem experiência
open to everyone; no experience required (max. 20)
Condições de acesso acess conditions: 2.00€ ou gratuito
(mediante apresentação de bilhete para o espetáculo
Free upon presentation of ticket for the performance)
mais informação further information paralelo.tmp@cm-porto.pt
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O teatro de Milo Rau, considerado o mais controverso encenador da atualidade, volta ao nosso
palco para um trabalho que desenvolve as pesquisas em torno do voyeurismo e as suas implicações políticas e artísticas.
Em 2017 o Teatro Municipal do Porto apresentou “Five Easy Pieces”, uma peça de Milo Rau
protagonizada por um elenco de crianças que retratava os crimes que o pedófilo Marc Dutroux
cometeu nos anos 90. Agora, através de um trabalho colaborativo com a aclamada Theater Hora,
companhia composta por atores portadores de
Trissomia 21, a mais recente produção de Milo
Rau confronta o público com um teatro que obriga a pensar em questões fundamentais: qual é o
significado do poder? O que é voyeurismo? Como
proteger a dignidade da vida? “Os 120 Dias de
Sodoma” apropria-se do título do último filme de
Pasolini, por sua vez inspirado no romance de
Marquês de Sade, e convoca a sua estética para
o teatro. Da literatura do final do século XVIII,
às perturbadoras imagens que marcaram a história do cinema nos anos setenta – uma série de
rituais sádicos praticados sobre um grupo de
jovens num regime totalitário em decadência –,
Milo Rau revela as relações de poder, sexo e violência que moldam os tempos e apresenta-as em
carne e osso. O encenador e também sociólogo
prolonga assim uma investigação sobre um certo
tipo de regra que substituiu o sistema fascista,
mas mantem os seus mecanismos de repressão,
através da normalização do excesso, a constante otimização do homem, o perverso desejo de
escândalo e a constituição de uma sociedade
que oscila entre o hedonismo e a desgraça. Ainda que imediata e mediaticamente antecedidos
por uma nuvem de polémica, os espetáculos de
Milo Rau podem mesmo ser impróprios para
os mais suscetíveis na medida em que testam o
que é representável e suportável, mas, acima de
tudo, ensinam-nos que há no seu trabalho mais
ternura que pudor.

MILO RAU Os 120 dias de Sodoma

Milo Rau is considered to be the most controversial
theatre director today. He returns to our stage with
a play that furthers the research around voyeurism
and its political and artistic implications.
In 2017, we presented “Five Easy Pieces” at Teatro
Campo Alegre. It featured a cast of children portraying the crimes committed by paedophile Marc
Dutroux in the 1990s. Through a collaborative effort
with Theater HORA, an acclaimed company whose
actors are all trisomy 21 carriers, Milo Rau’s latest
production throws before our eyes a kind of theatre that forces us to think about key issues: what is
the meaning of power? What is voyeurism? How to
safeguard the dignity of life? How to define normal
and abnormal? Where does pain end and salvation
start? “The 120 Days of Sodom” gets its title from
Pasolini’s last film, which in turn draws inspiration
from the novel by Marquis de Sade, summoning its
aesthetics to theatre. From the late 18th century literature to the disturbing images that marked film
history in the 1970s—a series of sadist rituals practiced on a group of youngsters when the totalitarian
regime was declining—Milo Rau updates the power,
sex and violence relations that shape the times, and
exhibits them in flesh and blood. The director, who’s
also a sociologist, thereby extends the research on a
certain kind of rule that replaced the fascist system,
but maintains its mechanisms of repression by standardising excess, constantly optimising man, nurturing the perverse craving for scandal and establishing
a society halfway between hedonism and disgrace.
Even if Milo Rau’s performances are immediately
preceded by a cloud of controversy, which media
coverage magnifies, they may actually be inadvisable for sensitive audiences inasmuch as they experiment with what’s representable and bearable. But
most importantly they teach us that his work has
more tenderness than shame.
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nasceu em 1977, na Suíça. É encenador,
realizador, jornalista e ensaísta. Estudou Sociologia, Estudos Alemães e Romanos em Paris, Zurique e Berlim. Em 2007, fundou a companhia International Institute of Political Murder (IIPM),
onde desenvolve os seus trabalhos desde então.
As suas produções e filmes (“Five Easy Pieces”,
”Montana”, “The Last Days of the Ceausescus”,
“Hate Radio”, “City of Change”, “The Moscow
Trials”, “The Zurich Trials”, “The Civil Wars”,
“The Dark Ages”, “The Congo Tribunal” e muitos
outros) foram convidados para integrar os programas dos maiores festivais do mundo, como o
Festival d’Avignon, o Berliner Theatertreffen e o
Kunstenfestival Brussels, entre outros.

MILO RAU

Texto e encenação text and direction

Diretor artístico do Theater Hora
Theater Hora artistic director

Milo Rau

was born in 1977, in Switzerland. He’s a
theatre and film director, journalist and essayist.
He studied sociology, and German and Roman studies in Paris, Zurich and Berlin. In 2007, he founded the company International Institute of Political
Murder (IIPM), where he has carried out his work
ever since. His productions and films (“Five Easy
Pieces”, “Montana”, “The Last Days of the Ceausescus”, “Hate Radio”, “City of Change”, “The Moscow Trials”, “The Zurich Trials”, “The Civil Wars”,
“The Dark Ages”, “The Congo Tribunal” and many
others) have been invited to take part in the world’s
largest festivals, such as Festival d’Avignon, Theatertreffen (Berlin) and Kunstenfestivaldesarts (Brussels), among others.

Michael Elber

Cenografia e figurinos
set design and costumes

Anton Lukas

Video video

Kevin Graber

Desenho de luz lighting design

Christoph Kunz

Dramaturgia dramaturgy

Gwendolyne Melchinger

Pesquisa e colaboração dramatúrgica
research and dramaturgical assistants

Rolf Bossart
Mirjam Knapp

Assistente de encenação
assistant director

Interpretação cast

Noha Badir
Remo Beuggert
Gianni Blumer
Matthias Brücker
Nikolai Gralak
Matthias Grandjean
Julia Häusermann
Sara Hess
Robert Hunger-Bühler
Dagna Litzenberger Vinet
Michael Neuenschwander
Matthias Neukirch
Tiziana Pagliaro
Nora Tosconi
Fabienne Villiger

Produção produced by

Schauspielhaus Zürich – Theater Hora

Manon Pfrunder

Apoio support

Pro Helvetia

Falado em alemão, com legendagem em português
original german version with portuguese subtitles
Imagem de divulgação image © Toni Suter
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Esse fado vaidoso

Maria do Rosário Pedreira revela-nos, de regresso às “Quintas de Leitura”, uma dimensão
menos conhecida na sua obra literária: as letras
de fado. Com efeito, ao longo dos últimos anos,
a poeta tem escrito dezenas de letras para conhecidos fadistas da cena musical portuguesa.
Falamos de Aldina Duarte, Carlos do Carmo,
Ricardo Ribeiro, Ana Moura, Carminho, Cristina Branco, Pedro Moutinho e António Zambujo,
entre outros. A sessão reúne, por isso mesmo,
importantes figuras ligadas ao fado como Rui
Vieira Nery, que conversará a este propósito com
a poeta. Também António Zambujo não deixará
de incluir no seu repertório algumas das letras
que a convidada escreveu para ele. A imagem
da sessão é assinada por Pedro Teixeira Neves,
que nos mostrará o resultado de um roteiro fotográfico realizado em típicas casas de fado lisboetas como “A casa da Mariquinhas”, “Café Luso”,
“Boteko”, “Adega dos Fadistas”, “Adega Machado”, “O Faia” e “Tasca do Jaime”, entre outras.
Jorge Mota, Pedro Lamares e a fadista Patrícia
Costa asseguram as leituras da sessão, na companhia de Rosário Pedreira. Tempo ainda para
um momento de novo circo protagonizado pela
bailarina e trapezista Joana Martins.
Artistas participantes participating artists

Maria do Rosário Pedreira
Rui Vieira Nery
António Zambujo
Pedro Teixeira Neves
Jorge Mota
Pedro Lamares
Patrícia Costa
Joana Martins

Imagem de divulgação image © Museu do Fado

RIVOLI • CAMPO ALEGRE

VOL. II

2018/2019

QUINTAS DE LEITURA Esse fado vaidoso

Maria do Rosário Pedreira returns to “Quintas de
Leitura” and shares with us a less-known side of her
literary work: fado lyrics. In the last few years, this
poet has in fact written dozens of lyrics for famous
Portuguese fado singers. We’re talking about Aldina
Duarte, Carlos do Carmo, Ricardo Ribeiro, Ana
Moura, Carminho, Cristina Branco, Pedro Moutinho
and António Zambujo, among others. Consequently,
the session brings together important people with ties
to fado, such as Rui Vieira Nery, who’ll chat with
the poet in this regard. António Zambujo will also
certainly include in his repertoire some of the lyrics
our guest wrote for him. Pedro Teixeira Neves is in
charge of the session’s image. He’ll present us with
the result of a photographic journey through typical Lisbon fado houses, such as A Casa da Mariquinhas, Café Luso, Boteko, Adega dos Fadistas,
Adega Machado, O Faia and Tasca do Jaime, among
others. Jorge Mota and fado singer Patrícia Costa
will do the reading together with Rosário Pedreira.
There will still be time for a new circus performance
featuring dancer and trapeze artist Joana Martins.
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O dia da matança na história de Hamlet

CONVERSA PÓS-ESPETÁCULO
POST-PERFORMANCE TALK

O Teatro Experimental do Porto (TEP) é estrutura residente no Teatro Campo Alegre, no âmbito do Campo Aberto, desde 2015. É, por isso, de
muito perto que o TMP acompanha o trabalho
desenvolvido nos últimos anos pela mais antiga
companhia de teatro nacional, valorizando a sua
capacidade de persistência e reinvenção criativa. “O dia da matança na história de Hamlet”,
com encenação de António Júlio, prolonga esse
plano que se lança sobre o passado com olhos
de presente, na justa medida em que encena
um texto de Koltès, por sua vez reescrevendo a
tragédia de Shakespeare. O texto é uma versão
condensada de Hamlet, obra que Koltès, quase
antes de ser Koltès, um dos dramaturgos mais
significativos da segunda metade do século XX,
admira. Concentrando toda a ação num só dia,
evidencia a velocidade dos acontecimentos e a
violência dos atos. Hamlet e Ofélia, Gertrudes e
Cláudio, as únicas personagens que sobrevivem
à história original, aparecem logo condenadas.
Com objetivos distintos e com fim anunciado, defrontam-se, combatem, lutam pelo poder e pelo
amor. Encontrando-nos com Koltès, procuraremos Shakespeare, procuraremos Hamlet e o que,
em desespero, nos concede a condição humana.

RIVOLI • CAMPO ALEGRE

VOL. II

2018/2019

Teatro Municipal do Porto has hosted Teatro Experimental do Porto (TEP) as a resident company
at Teatro Campo Alegre since 2015 in the scope of
the Teatro em Campo Aberto programme. For this
reason, we’ve been closely following the work developed in recent years by the oldest theatre company in
Portugal, valuing its endurance and creative reinvention. “O Dia da Matança na História de Hamlet”
[The Day of Murders in the Story of Hamlet], staged
by António Júlio, extends that programme of tackling the past from a current viewpoint, precisely because it stages a play by Koltès, who in turn rewrites
Shakespeare’s tragedy. The text is a condensed version of “Hamlet”, a play which Koltès, one of the most
significant playwrights in the second half of the 20th
century, admires. The whole action takes place in
a single day, emphasising the pace at which events
follow one another and the violence of acts. Hamlet
and Ophelia, Gertrude and Claudius, the only surviving characters from the original story, appear
doomed from the start. Having different goals, but
an impending ending, they confront and battle each
other, fighting for power and love. By meeting Koltès,
we’ll be seeking Shakespeare, Hamlet and what the
human condition grants us in despair.

ANTÓNIO JÚLIO/TEATRO EXPERIMENTAL DO PORTO
O dia da matança na história de Hamlet

26
(Gaia, 1977) é intérprete e encenador, desenvolve o seu trabalho a partir da cidade
do Porto. Das suas encenações/criações mais recentes destaque para “Festa para um”, apresentado do 85º Aniversário do Teatro do Rivoli, em
2017; “Almas Mortas”, a partir de Nicolai Gógol,
com produção do Teatro do Bolhão (Porto, 2015);
“A Farsa” a partir de Raul Brandão, com encenação d’As Boas Raparigas... (Porto, 2014), e “Kavka”, de Raquel S., a partir de Franz Kafka, para
o TUP (Porto, 2013). É diretor do curso de Interpretação na ACE Escola de Artes e professor da
mesma disciplina. É curador da VAGA Mostra
de Artes e Ideias, iniciativa do Teatro do Bolhão.
ANTÓNIO JÚLIO

O TEATRO EXPERIMENTAL DO PORTO (TEP) é a
mais antiga companhia teatral portuguesa e percursora do teatro moderno, tendo estreado o primeiro espetáculo em 1953, sob a direção artística
de António Pedro. Em 2012, a direção artística
foi assumida por Gonçalo Amorim, encenador
residente desde 2010. É uma das estruturas residentes do Teatro Campo Alegre, ao abrigo do
programa Campo Aberto.

(Gaia, 1977) is a performer and theatre director working out of Porto. Among his latest
works stand out “Festa para Um” [Party for One],
presented during the 85th anniversary of Teatro do
Rivoli, in 2017; “Dead Souls”, based on Nikolai Gogol
and produced by Teatro do Bolhão (Porto, 2015); “A
Farsa” [Farse], based on Raul Brandão and staged
by As Boas Raparigas… (Porto, 2014); and “Kavka”,
by Raquel S., based on Franz Kafka, for the Porto
University Theatre (Porto, 2013). He runs the performing course at ACE – School of Arts, where he
also teaches. He curates VAGA – Mostra de Artes e
Ideias, an initiative carried out by Teatro do Bolhão.
ANTÓNIO JÚLIO

(TEP) is the oldest theatre company in Portugal and a forerunner
of modern theatre. Its first performance premiered
in 1953 under the artistic direction of António Pedro. In 2012, Gonçalo Amorim, theatre director in
residence since 2010, took on the role of artistic director. It is one of the resident companies at Teatro
Campo Alegre in the scope of the Teatro em Campo
Aberto programme.
TEATRO EXPERIMENTAL DO PORTO

Texto text

Luz lighting

Tradução translated by

Interpretação cast

Bernard-Marie Koltès

Alexandra Moreira da Silva

Encenação director

António Júlio

Cenografia e figurinos
set design and costumes

Catarina Barros

Nuno Meira

Júlia Valente
Maria do Céu Ribeiro
Paulo Calatré
Paulo Mota

Coprodução co-produced by

Teatro Municipal do Porto
Teatro Experimental do Porto

Música music

José Alberto Gomes

RIVOLI • CAMPO ALEGRE

VOL. II

2018/2019

Imagem de divulgação image © studiobruto.com

ANTÓNIO JÚLIO/TEATRO EXPERIMENTAL DO PORTO
O dia da matança na história de Hamlet
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Itália Italy
DANÇA DANCE
estreia nacional national premiere
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EM PARALELO

19

19.00h

Ter Tue

Moving with Pina

CINEMA CINEMA
Pina Bausch — Lissabon Wuppertal Lisboa

Fernando Lopes. Portugal, 1998, 35’

Lisboa, cidade aberta, luminosa e quente, recebe Pina
Bausch e a sua Companhia, o Tanztheater Wuppertal.
Vêm para uma residência de três semanas, respondendo ao convite do Festival dos 100 Dias: a criação de “Ein
Neues Stück von Pina Bausch”. Chegam de olhos e ouvidos bem abertos, de veias bem temperadas, atentíssimos aos sinais, às cintilações, aos sons, aos perfumes e
às emoções que a cidade lhes for sugerindo. Depois, com
as evocações especiais das suas próprias vidas, agora entretecidas pela aragem de Lisboa, acontecerá a tal hora
muito rara em que tudo isto e tudo o resto, pela batuta
misteriosa do génio de Pina Bausch, ganhará um corpo
próprio, uma nova alma. Essa terá por nome: “uma nova
peça de Pina Bausch”. Ou outra coisa ainda. E essa é que
será linda: Masurca Fogo. Lisbon—an open, bright and warm
city—welcomes Pina Bausch and its company, Tanztheater
Wuppertal. They’re here for a three-week residency in response to an invitation from Festival dos 100 Dias: to create “Ein
Neues Stück von Pina Bausch”. They arrive with eyes and ears
wide open, and well-seasoned veins, paying huge attention to
the signs, sparkles, sounds, perfumes and emotions brought
about by the city. Then, as they evoke those special occasions
in their lives, which the Lisbon breeze now intertwines, comes
that so very rare moment when all this and all the rest gains a
body of its own and a new soul under Pina Bausch’s mysterious
genius. It shall be called: “A New Piece by Pina Bausch”. Or
something else. And that will be the beautiful one: “Masurca
Fogo”. — Fernando Lopes
No final desta sessão, o bailarino e coreógrafo Miguel Pereira irá
partilhar a sua breve experiência profissional com Pina Bausch,
numa conversa informal com o público. Following session at
Teatro Rivoli, dancer and choreographer Miguel Pereira will
share his short professional experience with Pina Bausch in a
informal talk with the audience.
RIVOLI Pequeno Auditório

>12 • 3.00€
Ver Primeiro / Medeia Filmes
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A figura, o gesto e o discurso de Pina Bausch
permanecem colados no nosso imaginário da
dança. Sabemos como foi marcante o seu reportório, como os criadores depois dela são, de
certo modo, seus filhos, como soube melhor que
ninguém revelar nos corpos dos heróis e das heroínas a fragilidade e a condição humana. Este
imaginário subsiste também no espectador,
mesmo que não a tenha visto dançar em “Café
Muller”, a única peça em que a coreógrafa entra
como intérprete e que se apresentou pela última
vez em Portugal em 2008, pouco mais de um ano
antes da sua inesperada morte e dez anos depois
de “Mazurca Fogo”, trabalho sobre a cidade de
Lisboa, por ocasião e encomenda da EXPO-98.
Pina e o seu universo sensível estão registados
na nossa memória, tanto como na última cena
do filme melodramático “Fala com Ela,” de Pedro Almodóvar; no documentário “Lissabon-Wuppertal-Lisboa”, de Fernando Lopes; no livro que a crítica portuguesa Cláudia Galhós lhe
dedicou; na apresentação de “Bamboo Blues” e
“Sweet Mambo” no Teatro Nacional São João em
2011, a última vez que o Tanztheater Wuppertal,
companhia que fundou em 1973, esteve no Porto
e onde dançava Cristiana Morganti. Quem não se
lembra do vestido florido, do cabelo encaracolado e das sapatilhas de pontas recortadas sobre
a paisagem industrial de Wuppertal, na cena de
Morganti para “Pina”, de Wim Wenders? A célebre intérprete, que participou em quase todo
o reportório como solista do Tanztheater desde
1993, convida-nos para uma conferência-performance que é um mergulho intimista aos ensaios
do ponto de vista de um bailarino. Como é um
construído um solo? Qual é a relação entre movimento e emoção? Como é que um bailarino e a
cenografia se relacionam? Quando pode um gesto tornar-se dança? E, sobretudo, o que faz com
que aconteça uma relação mágica e misteriosa
entre o artista e espectador? Partindo de excertos exemplificativos, para depois falar sobre o
que dançou, Cristiana Morganti mostra os seus
interesses e a sua experiência com a coreógrafa
alemã. “Moving with Pina” aviva uma lembrança
íntima desta personagem que se tornou icónica,
ao mesmo tempo que a humaniza na sua partilha
com o público, para nos continuarmos a lembrar
de que não importa tanto o modo como as pessoas
dançam, mas a razão porque o fazem.

CRISTIANA MORGANTI Moving with Pina

Pina Bausch’s image, gesture and speech continue
stuck to our dance imagery. Her repertoire was a
landmark, and those who came after are somewhat
her offspring. She knew how to expose frailty and
human condition in the bodies of male and female heroes better than anyone. Such imagery also persists
in the spectator, even if he hasn’t watched her dance
in “Café Muller”, the only piece she choreographed
and performed, and which was last presented in
Portugal in 2008, a little over a year before her unexpected death, and ten years after “Mazurca Fogo”,
a piece on the city of Lisbon on the occasion of and
commissioned by EXPO’98. Pina and her sensitive
universe are recorded in our memory, as much as in
the last scene from Pedro Almodóvar’s melodramatic
film, “Talk to Her”; in the documentary film “Lissabon Wuppertal Lisboa”, by Fernando Lopes; in the
book that Portuguese critic Cláudia Galhós dedicated to her; in the presentation of “Bamboo Blues”
and “Sweet Mambo” at Teatro Nacional São João
in 2011, which was the last time Tanztheater Wuppertal—the company she founded in 1973—came
to Porto, and in which Cristiana Morganti danced.
Who doesn’t remember the flowery dress, the curly
hair and the pointe shoes against Wuppertal’s industrial landscape in Morganti’s scene for “Pina”, by
Wim Wenders? The famous performer, who participated in nearly all Tanztheater repertoire as soloist
since 1993, invites us to a lecture-performance that
consists of an intimate plunge into the rehearsals
as seen from a dancer’s perspective. How does one
put together a solo? What is the relation between
movement and emotion? How do dancer and set design relate to one another? When is a gesture able to
turn into dance? And above all, what causes a magic
and mysterious relation between artist and spectator? Cristiana Morganti shows some exemplifying
excerpts, and then discusses what she danced, her
interests and her experience with the German choreographer. “Moving with Pina” enlivens an intimate
memory of that character, who turned into an icon,
all the while humanising her in her exchange with
the audience, so that we continue to remind ourselves
that it isn’t so much about the way people dance,
but about the reason they do it.
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EM PARALELO

21

12.00h—13.30h

Qui Thu

ENCONTRO MEETING

Cristiana Morganti com alunos do
with students of Ginasiano
A bailarina Cristiana Morganti é convidada a conversar
com os alunos do Ginasiano sobre o seu percurso enquanto
intérprete da coreógrafa Pina Bausch e do seu trabalho enquanto criadora. We invite dancer Cristiana Morganti to talk
with students from Ginasiano about her career as a performer
for choreographer Pina Bausch and about her creative work.
GINASIANO • GAIA
Destinatários Candidates: alunos do students of Ginasiano
Condições de acesso acess conditions: gratuito free
mais informação further information paralelo.tmp@cm-porto.pt

23

17.00h

Sáb Sat

WORKSHOP
Aquecimento Paralelo

com with Mafalda Deville

Neste Aquecimento Paralelo, a coreógrafa Mafalda Deville é convidada a partilhar processos criativos, partindo
do trabalho da criadora e bailarina Cristiana Morganti.
Mafalda Deville tem uma vasta experiência internacional
e as suas peças aliam uma forte componente teatral a uma
linguagem física virtuosa e feminina. In this Paralelo warm
up session, we invite choreographer Mafalda Deville to share
creative processes, based on the work of creator and dancer
Cristiana Morganti. Mafalda Deville has extensive international experience, and her pieces combine a strong theatrical component with a virtuoso, feminine physical language.

é bailarina e coreógrafa.
Frequentou o curso de Classical Dance na National Dance Academy em Roma e de Modern
Dance na Folkwang Hochschule em Essen, Alemanha. Após o período de formação, colaborou
com inúmeros coreógrafos, como Susanne Linke,
Urs Dietrich, Felix Ruckert e com a companhia
NEUER TANZ, sob a direção de VA Wölfl e
Wanda Golonka. Perseguindo o interesse pelo
teatro experimental e, em particular, pelo uso
da voz, Cristiana Morganti teve formação com
o Odin Teatret de Eugenio Barba. No entanto,
um dos pontos altos da sua carreira foi o período em que trabalhou com a reconhecida autora,
coreógrafa e bailarina Pina Bausch. De 1993 a
2014, Morganti foi solista da companhia de Pina
Bausch, sendo ainda hoje artista convidada da
companhia. Participou, de resto, numa série de
novas criações da companhia por ela fundada.
Atualmente, é professora convidada do Conservatoire Nationale Superièure de Paris (França)
e da Accademia Nazional D’Arte Drammatica
Silvio D’Amico, em Roma (Itália). Em 2010 criou
a sua homenagem a Pina Bausch, o espetáculo
“Moving with Pina”, aclamado nos teatros e cidades onde foi apresentado.
CRISTIANA MORGANTI

Criação e interpretação
created and performed by

Cristiana Morganti

Produção produced by

il Funaro – Pistoia

Com o apoio de with the support of
CAMPO ALEGRE Sala de Ensaios

Pina Bausch Foundation / Wuppertal

Destinatários Candidates: >12
Condições de acesso acess conditions: 2.00€ ou gratuito

Imagem de divulgação image © Antonella Carrara

(mediante apresentação de bilhete para o espetáculo
Free upon presentation of ticket for the performance)
mais informação further information paralelo.tmp@cm-porto.pt
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CRISTIANA MORGANTI Moving with Pina

is a dancer and choreographer. She attended the classical dance course at the
National Dance Academy in Rome and the modern
dance course at the Folkwang University of the Arts
in Essen, Germany. After her training, she collaborated with numerous choreographers, such as Susanne Linke, Urs Dietrich and Felix Ruckert, and
with the NEUER TANZ company, under the direction of VA Wölfl and Wanda Golonka. Pursuing an
interest in experimental theatre, and in the use of
voice in particular, Cristiana Morganti furthered
her training at Eugenio Barba’s Odin Teatret. One
of the highlights of her career was when she worked
with the famous author, choreographer and dancer
Pina Bausch. From 1993 to 2014, Morganti played
soloist with Pina Bausch’s company, and she still
gets invited back as guest artist. She participated
in most of the German choreographer’s creations,
and in a series of new creations by the company she
founded. She is currently a visiting professor at the
National Superior Conservatory of Music and Dance
of Paris (France) and at the Silvio D’Amico National
Academy of Dramatic Art in Rome (Italy). In 2010,
she created the piece “Moving with Pina”, her tribute to Pina Bausch, which has been acclaimed in
the theatres and cities where it has been presented.
CRISTIANA MORGANTI
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Sonoscopia &
Teatro de Ferro
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MÚSICA / MARIONETAS
MUSIC / PUPPETRY
estreia premiere

31
W

“W” é um concerto encenado para marionetas,
orquestra robótica e vídeo que parte da temática
do trabalho, da libertação humana e das lógicas
de poder, subjugação e dominação iniciadas com
a elaboração de Phobos - Orquestra Robótica
Disfuncional. Estas questões, expostas de uma
forma subliminar e essencialmente musical na
conceção original de Phobos, passam agora a um
plano dramatúrgico claro e reforçado pelo texto,
gesto, corpo, vídeo e espaço cénico que reforça e
faz destacar todos os elementos sonoros desenvolvidos. W é o símbolo físico do trabalho e este
concerto encenado é, ele mesmo, o resultado de
milhares de horas de trabalho. Mas afinal o que é
o trabalho? A peça atravessa uma diversidade de
lugares e imaginários onde prospera essa estranha forma de vida, simultaneamente libertadora
e opressiva que tem transformado o mundo num
grande estaleiro, num grande centro comercial.
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SONOSCOPIA & TEATRO DE FERRO W

“W” is a staged concert for puppets, robotic orchestra and video based on the topic of work, human liberation and rationales of power, subjugation and domination that started with the making
of Phobos – Dysfunctional Robotic Orchestra. These
issues were presented in a subliminal and essentially
musical way in the original concept of Phobos. They
now move on to a clear dramaturgical realm, which
is enhanced by text, gesture, body, video and scenic
space, strengthening and highlighting all the developed sound elements.

32
A SONOSCOPIA é uma associação para a criação, produção e promoção de projetos artísticos
e educativos centrada nas áreas da música experimental, na pesquisa sonora e nos seus cruzamentos transdisciplinares. Desde a sua criação, em 2011, a Sonoscopia produziu mais de 500
eventos, criações artísticas, atividades pedagógicas e publicações. Destacam-se os seguintes
projetos de criação: “Phonambient”, “INsono”,
“Phobos – Orquestra Robótica Disfuncional” e
“Phonopticon”.
O TEATRO DE FERRO surgiu em 1999. Criado inicialmente como um rótulo para as criações de
Igor Gandra e Carla Veloso, o projeto foi evoluindo gradualmente para a condição de estrutura
profissional de criação. O trabalho da companhia tem sido desenvolvido no campo do teatro
de marionetas e objetos.

is an association that creates, produces and promotes artistic and educational projects,
focusing on experimental music, sound research
and their interdisciplinary crossings. Since it was
created in 2011, Sonoscopia has produced over 500
events, artistic creations, educational activities and
publications. The following creative projects stand
out: Phonambient, INsono, Phobos – Dysfunctional
Robotic Orchestra and Phonopticon.
SONOSCOPIA

was established in 1999. Initially intended as a label for the creations of Igor Gandra and Carla Veloso, the project gradually evolved
into a professional company that has been working
with puppets and objects. Our practice is based on
research whose matrix is the puppet with its possible,
attempted and tempting hybridisations.
TEATRO DE FERRO

Conceção e gestão do projeto
concept and project management

Realização plástica e construção
visual execution and building

Encenação, cenografia e dramaturgia
staging, set design and dramaturgy

Desenho de luz lighting design

Gustavo Costa

Eduardo Mendes

Mariana Figueiroa

Igor Gandra

Composição e direção musical
musical composer and director

Apoio à maquinaria de cena
stage machinery support

Frederico Godinho

Gustavo Costa

Vídeo video

Jorge Quintela

Realização plástica visual execution

Construção de instrumentos
new instruments by

Alberto Lopes
Henrique Fernandes
Gustavo Costa

Eduardo Mendes

Interpretação performers

Adriana Romero
Alberto Lopes
Carla Veloso
Eduardo Mendes
Gustavo Costa
Henrique Fernandes
Tiago Ângelo

Apoio à eletrónica e programação
electronics and programming support

Direção de produção production direction

Patrícia Caveiro

Produção executiva executive producer

Catarina Lopes

Produção production

Sonoscopia, Teatro de Ferro

Coprodução co-produced by

Teatro Municipal do Porto

Tiago Ângelo

Parceria partnership

23 Milhas

Imagem de divulgação image © Susana Neves e Dasha Zorkina
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BoCA 2019

Biennial of Contemporary Arts no at TMP

A BoCA - Biennial of Contemporary Arts, com
direção artística de John Romão, é uma bienal
de artes contemporâneas que propõe o diálogo
entre territórios artísticos (artes cénicas, artes
visuais, performance e música), equipamentos
culturais (teatros, museus, galerias, integrando
ações em discotecas e espaço público) e públicos.
A sua segunda edição tem lugar de 15 de março a
30 de abril, nas cidades de Lisboa, Porto e Braga,
simultaneamente. Continuando a sua parceria
com o Teatro Municipal do Porto, a bienal BoCA
propõe um conjunto de ações a ter lugar durante
os dias 30 e 31 de março, como a apresentação
de “Os Animais e o Dinheiro”, uma conferência-performance inédita de Gonçalo M. Tavares &
Os Espacialistas, implicando o público na reflexão e no movimento; a estreia mundial de “Rosa.
Espinho. Dureza”, a primeira criação de palco
de um dos nomes mais promissores da música
contemporânea portuguesa, o baterista Gabriel
Ferrandini, que nos serve uma torrente de energia dividida em 3 atos: o Trabalho, o Sexo e o
Amor. Durante dois dias, testam-se formatos,
onde se dão a conhecer novos criadores e onde
criadores com um percurso solidificado se enfrentam com novas abordagens ao seu corpo
de trabalho.
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RIVOLI Grande Auditório

John Romão is the artistic director of BoCA – Biennial of Contemporary Arts, which places in dialogue artistic territories (performing arts, visual
arts, performance and music), cultural facilities
(theatres, museums, galleries, and also nightclubs
and public places) and audiences. The second edition takes place between March 15 and April 30 in
the cities of Lisbon, Porto and Braga simultaneously.
Carrying on its partnership with Teatro Municipal
do Porto, BoCA puts forward a series of actions on
March 30 and 31, such as the debut presentation of
“Os Animais e o Dinheiro” [Animals and Money], a
lecture-performance by Gonçalo M. Tavares & Os
Espacialistas that makes the audience reflect and
move; and the world premiere of “Rosa. Espinho.
Dureza” [Rose. Thorn. Hardness], the first creation
for the stage by one of the most promising names in
Portuguese contemporary music, drummer Gabriel
Ferrandini, who serves us a torrent of energy divided
into three acts: Work, Sex and Love. For two days,
one experiments with formats, making new creators
known, and having established creators facing new
approaches to their bodies of work.

mais informação for further information
www.bocabienal.org
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GABRIEL FERRANDINI
Rosa. Espinho. Dureza
Em palco, um actor e um baterista a fazerem de
si mesmos. Regras, medo, preguiça e distração.
Ferrandini diz-nos que “numa vida sem força e
sem fé podemos acabar em repetições que não
nos levam a lado algum mas que nos poderão trazer alguma validação social. Isto não é garante
de deixar de sofrer ou perder a esperança numa
vida mais real e mais cheia.” No fim volta-se ao
início, como num esforço cíclico, numa alusão ao
mito de Sísifo. Haverá salvação possível? O que
resta é a verdade do corpo e a fé que se encontra
depois dessa violência trágica.
é um enérgico baterista
português que começou a tocar bateria aos 13
anos. É membro do Red Trio, do Rodrigo Amado Motion Trio, Lisbon Freedom Unit, Ketu, Nobuyasu Furuya Trio e Quintet, além de manter
duos com Pedro Sousa, Pedro Gomes e David
Maranha, nomeadamente a Volúpia das Cinzas.
Tocou com músicos como Thurston Moore, John
Butcher, Nate Wooley, Jason Stein, Alberto Pinton, Rob Mazurek, Carlos Zíngaro, Alex Zhang
Hungtai, entre outros.
GABRIEL FERRANDINI

Conceção e direção
conceived and directed by

On stage, an actor and a drummer play themselves.
Rules, fear, laziness and distraction. Ferrandini says
“a life without strength and without faith may lead to
repetition that gets us nowhere, but that may bring
some social validation. It does not mean no longer
suffering or losing hope in a more real, fuller life.” In
the end, one returns to the beginning, as if in a cyclic
effort, suggesting the myth of Sisyphus. Can there
be salvation? The truth of the body and the faith
one finds after such tragic violence is all that’s left.
is an energetic Portuguese
drummer who started playing the drums at age 13.
He is a member of Red Trio, Rodrigo Amado Motion
Trio, Lisbon Freedom Unit, Ketu, and Nobuyasu Furuya Trio and Quintet. He also plays in duet with
Pedro Sousa, Pedro Gomes and David Maranha,
namely in the scope of Volúpia das Cinzas. He played
with musicians such as Thurston Moore, John Butcher, Nate Wooley, Jason Stein, Alberto Pinton, Rob
Mazurek, Carlos Zíngaro and Alex Zhang Hungtai,
among others.
GABRIEL FERRANDINI

Produção produced by

BoCA

Gabriel Ferrandini

Assistência de encenação
assistant director

Filipa Matta

Com with

Coprodução co-produced by

Teatro Municipal do Porto
Teatro Nacional D. Maria II
Imagem de divulgação image © Sara Rafael

Gabriel Ferrandini
Frederico Barata

Técnico de som sound technician

Cristiano Soares

Espaço cénico e desenho de luz
set and lighting design

António Júlio Duarte
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MUSIC / THEATRE
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Gonçalo M. Tavares & Os Espacialistas
Os Animais e o Dinheiro
Gonçalo M. Tavares & Os Espacialistas propõem-se criar um Laboratório de Formas de Sentir
Acima da Média, a partir do tema: “Os Animais
e o Dinheiro”. É um encontro inesperado que resulta numa ação de improviso e de antecipação
da vida. Para existir e ser comunicada facilmente precisa de ser memorizada, pensada, tocada,
contada, desenhada, escrita ou fotografada e assim integrada no ciclo natural do corpo humano
perdido. É a aplicação direta daquilo que somos
em cada mo(vi)mento da nossa vida.
publica desde 2001 em
diferentes géneros literários, estando as suas
obras traduzidas para 36 línguas. Os seus livros
receberam vários prémios em Portugal e no estrangeiro, de entre os quais destacamos o Prémio José Saramago (2005), o Prémio Portugal
Telecom de Literatura (Brasil 2007 e 2011) e o
Prix du Meuilleur Livre Étranger 2010 (França).
GONÇALO M. TAVARES

é um projeto laboratorial de
investigação teórica e prática das ligações entre
Arte e Arquitetura com início de atividade em
2008. Substituem o lápis pela máquina fotográfica, enquanto dispositivo de desenho, de pensamento, de perceção e de diagnóstico do espaço
natural e construído, cujas ações são reguladas
pelo Diário do Espacialista e auxiliadas pelo “Kit
Espacialista Por/tátil” que transportam consigo.
OS ESPACIALISTAS

Gonçalo M. Tavares & Os Espacialistas propose
to create a Lab of Ways of Feeling Above Average
based on the topic “Animals and Money”. An ephemeral space for Direct Art, designed to raise awareness of and reveal the artistic potential of human
everyday life, to see dialogue as a work of art, and
to promote and learn individual and collective creative strategies for a better human life. It is an unexpected encounter that results in an improvised
action anticipating life.
has been publishing since 2001 across several literary genres, and his
work has been translated into 36 languages. His
books received several awards both at home and
abroad, of which we highlight the José Saramago
Award (2005), the Portugal Telecom Literature
Award (Brazil, 2007 and 2011), and the Best Foreign Book Award 2010 (France).
GONÇALO M. TAVARES

[The Spatialists] is a lab project undertaking theoretical and practical research on the links between art and architecture that
started working in 2008. It replaces the pencil
with a photographic camera as a device used to
draw, think, perceive and diagnose both the natural and built space. The Espacialista Diary controls its actions, and the “Portable Espacialista
Kit” each carries with him provides assistance.
OS ESPACIALISTAS

Produção produced by

BoCA - Biennial of Contemporary Arts
(Lisboa & Porto)

Imagem de divulgação image © direitos reservados
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Teater Tre
Eli & Rio
Ricardo Neves−Neves & Filipe Raposo
Banda Sonora
P.E.D.R.A.
Projeto Educativo em Dança de Repertório para Adolescentes
Carlos Azeredo Mesquita
Diet plan for the western man
Drumming GP +
Joana Gama & Luís Fernandes
Textures & Lines
Quintas de Leitura
Desçamos ao fundo do desejo
DDD 2019 no at TMP
Festival Dias da Dança
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ABRIL APRIL
4

15.00h

5

10.30h & 15.00h

6

16.00h

PROGRAMA PARALELO

Qui Thu • ver com a escola school session
Sex Fri • ver com a escola school session

Sáb Sat • ver em família family session

Teater Tre
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CAMPO ALEGRE Palco do Auditório
Crianças e Grupos Escolares 2.00�
Adultos 5.00� • ≈40min • >3

Eli
&
Rio

Suécia Sweden
TEATRO / PERFORMANCE
THEATRE / PERFORMANCE
estreia nacional national premiere
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Eli & Rio

“Eli & Rio” é uma performance que contagia com
o seu grande sentido de humor. Em cena, um casal brinca e explora diferentes ações através do
vestuário e de objetos do dia-a-dia, mostrando
como a sua utilização, mais ou menos convencional, pode afetar e interferir com a forma como
nos vemos a nós próprios e aos outros. Os espetáculos da companhia sueca Teater Tre evidenciam sempre uma forte componente de movimento, neste caso específico para abordar o papel e
a identidade de cada um de nós. Um dispositivo
cénico aparentemente simples, mas cheio de detalhes, vai surpreender os mais novos, levando-os a acompanhar atentamente a narrativa. Os
mais velhos não irão também ficar indiferentes
a este espetáculo. No cruzamento da performance com o vídeo, a constante deambulação entre a
manipulação da imagem e a realidade torna este
espetáculo inesperada e extremamente dinâmico. De que forma se pode falar de identidade e
do papel de cada um às crianças, numa idade em
que estas não se interrogam sobre estas questões, nem sobre outras, nem as vêm como algo
permanente e imutável?
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TEATER TRE Eli & Rio

The great sense of humour of the “Eli & Rio” performance is contagious. On stage, a couple play and
explore different actions, making use of everyday
clothes and objects, and showing how their more or
less conventional use may affect and interfere with
the way we see ourselves and everyone else. The
Swedish company Teater Tre’s performances always
have a strong movement component, which in this
specific case is used to address the role and identity of each one of us. A seemingly simple, yet packed
with details, scenic device will take the younger audience by surprise, forcing them to carefully follow
the narrative. The older ones, however, certainly
won’t remain indifferent to this performance. Mixing
performance with video, the continuous wandering
between image manipulation and reality makes for
an unexpected and extremely dynamic performance.
How can one discuss identity and gender issues
with children at an age when they do not see them
as something permanent and unchanging, and do
not question everyone’s role in society?
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A TEATER TRE é uma companhia de teatro sueca
criada em 1979. A sua missão é fazer teatro de
qualidade para crianças e jovens, procurando alcançar todos, independentemente da sua origem
social, cultural ou geográfica. A Teater Tre procura atingir esse objetivo, através da utilização
de uma linguagem de palco universal, caracterizada pela utilização de poucas palavras e com
uma forte componente de movimento. Além de
apresentar espetáculos no seu espaço, em Estocolmo, a companhia faz tournées na Suécia e em
todo o mundo, já tendo apresentado para milhares de crianças em mais de 20 países. A Teater
Tre é o único membro sueco no projeto Creative Europe Small Size Performing Arts for Early
Years - um projeto de artes performativas que
visa desenvolver as artes cénicas para crianças
dos 0 aos 6 anos.

TEATER TRE

Interpretação cast

Maquilhagem makeup

Per Dahlström
Maria Selander

Direção & coreografia
director and choreographer

Ossi Niskala

is a Swedish theatre company established in 1979. Its mission is to make quality theatre for children and youths, and to reach out to all,
regardless of social, cultural or geographical background. Teater Tre seeks to achieve such goal with
a universal stage language scarce on words but
with a great deal of movement. Besides performing
at home, in Stockholm, the company tours Sweden
and the world, having performed for thousands of
children in over 20 countries. Teater Tre is the only
Swedish member in the Small size, Performing Arts
for Early Years project (financed by the Creative
Europe programme), a performing arts project that
aims to develop performing arts for children between
0 and 6 years old.

Helena Bernström

Dramaturgia dramaturgy

Martin Rosengardten

Tecnologia vídeo video technology

Helene Berg

Cenografia e figurinos
set design and costumes

Anna Nyberg
Kid Falk

Desenho de luz lighting design

Aconselhamento artístico artistic consultant

Lena Yxner

Direção técnica technical director

Anthony Cooks

Mira Svanberg

Imagem de divulgação image © direitos reservados

Composição e desenho de som
composer and sound designer

Janne Tavares
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COAPRESENTAÇÃO CO-PRESENTATION
com with LU.CA- Teatro Luís de Camões, Lisboa
12 — 13 ABRIL APRIL
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5

21.00h

Sex Fri

6

19.00h

Sáb Sat

Ricardo
Neves–Neves &
Filipe Raposo
Banda Sonora
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RIVOLI Grande Auditório
7.50� • ≈1.00h • >14

TEATRO / MÚSICA
THEATRE / MUSIC
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5

14.30h

Sex Fri

Banda sonora

ENCONTRO MEETING
Ricardo Neves-Neves

com alunos do with students of
Curso de Música Silva Monteiro (CMSM)
A pretexto da apresentação do espetáculo “Banda Sonora”, os alunos do Curso de Música Silva Monteiro são
convidados a um encontro com o encenador Ricardo Neves-Neves. Ainda que o mote inicial seja em torno do espetáculo, esta será uma excelente oportunidade para ficar
a conhecer o trabalho do encenador, nas suas diferentes
vertentes e abordagens. On the pretext of the presentation
of the performance “Banda Sonora” [Soundtrack], we invite
the students from the Silva Monteiro Music Course to meet
theatre director Ricardo Neves-Neves. We will start by discussing the performance, but it will also be an excellent chance to
get to know the different aspects and approaches of his work.
RIVOLI Pequeno Auditório
Destinatários Candidates: alunos do student of CMSM
Condições de acesso acess conditions: gratuito free
mais informação further information paralelo.tmp@cm-porto.pt

5

Depois de ter sido muito bem recebido na sua
estreia em 2018 no São Luiz Teatro Municipal,
em Lisboa, “Banda Sonora” chega também ao
Grande Auditório do Rivoli. Neste espetáculo, a
composição musical é o ponto de partida, criada
pelo pianista, compositor e orquestrador Filipe
Raposo, que despertará uma ideia de encenação/ambiente e, por conseguinte, um texto. Interpretada ao vivo pela Orquestra Metropolitana de Lisboa, sob a direção do maestro Cesário
Costa, o trabalho resulta das experiências com
os 33 músicos e com as vozes das seis atrizes em
palco, criando uma atmosfera de floresta onírica
inspirada no teatro do absurdo e nos filmes de
terror. Três mulheres jovens, que representam
ambições muito vincadas na sociedade desmembram-se em outras três figuras através de texto
falado e cantado, carregado de metáforas e contos mais ou menos tradicionais.

After being very well received when it premiered in
March 2018 at São Luiz Teatro Municipal, in Lisbon, “Banda Sonora” [Soundtrack] comes to Rivoli’s great auditorium. The musical score created by
pianist, composer and orchestrator Filipe Raposo is
the starting point for this performance, awakening
an idea of staging/atmosphere, and consequently a
text. Performed live by the Lisbon Metropolitan Orchestra under the direction of maestro Cesário Costa, this piece is the result of experimenting with the
33 musicians and with the voices of the 6 actresses
on stage, thus creating an ambience of a dreamlike
forest drawing inspiration from the theatre of the
absurd and horror films. Three young women who
represent strongly pronounced ambitions in society break up into another three characters through
spoken and sung text, which is filled with metaphors
and more or less traditional tales.

Sex Fri

CONVERSA PÓS-ESPETÁCULO
POST-PERFORMANCE TALK

6

10.00h—13.00h & 14.30h—17.30h

WORKSHOP DE CENOGRAFIA
SET DESIGN WORKSHOP
O papel da Cenografia num espetáculo
Diálogo, Dramaturgia, Síntese e Engenho

com with Henrique Ralheta

Neste workshop, Henrique Ralheta, responsável pela cenografia do espetáculo “Banda Sonora”, partilha o seu
trabalho com um grupo de participantes e conduz uma
visita guiada ao palco onde estará montado o cenário do
espetáculo. Henrique Ralheta is in charge of the set design
of “Banda Sonora” [Soundtrack]. In this workshop, he shares his work with a group of participants, and leads a guided
tour to the stage where the set has been built.
RIVOLI Palco do Grande Auditório
Destinatários Candidates: alunos de
cenografia schenography students (max. 8)
Condições de acesso acess conditions: gratuito free
mais informação further information paralelo.tmp@cm-porto.pt
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EM PARALELO

6

17.00h

Sáb Sat

Aquecimento Paralelo

com with Paulo Mota

Paulo Mota é um dos intérpretes e criadores da nova geração do Porto. Versátil e movendo-se entre o teatro e a
dança, trabalha as suas criações por diferentes áreas,
cruzando diferentes vertentes artísticas e disciplinas. É
o escolhido para a condução deste aquecimento físico e
vocal a partir da peça “Banda Sonora”. Paulo Mota belongs
to the new generation of performers and creators from Porto.
Versatile in nature, he moves between theatre and dance, combining different fields, and mixing several artistic practices.
He has been chosen to lead this physical and vocal warm up
based on the play “Banda Sonora” [Soundtrack].
RIVOLI Sala de Ensaios
Destinatários Candidates: >12
Condições de acesso acess conditions: 2.00€ ou gratuito
(mediante apresentação de bilhete para o espetáculo
Free upon presentation of ticket for the performance)
mais informação further information paralelo.tmp@cm-porto.pt
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RICARDO NEVES-NEVES

é licenciado em Teatro
pela ESTC e especialista em Estudos de Teatro pela FLUL. Participa no Obrador d’Estíu-Dramaturgia, Barcelona, com Simon Stephens.
É o director artístico do Teatro do Eléctrico, onde
escreve e encena. Encenou obras de Edward
Albee, Karl Valentin, Copi, Spiro Scimone,
Martin Crimp, Rousseau, Mozart. As suas peças foram encenadas por Mónica Garnel, Sandra
Faleiro, Ana Lázaro, Paula Sousa. Tem peças
publicadas na Cotovia/Artistas Unidos, Teatro
Nacional D. Maria II, Companhia das Ilhas. É
autor e coencenador de “Floating Island”, peça
já apresentada no Théâtre de la Ville e no Taipei Arts Festival. Lecionou na ESTC e na ACT.
Colaborou com os Artistas Unidos, o Teatro da
Terra, a Primeiros Sintomas, o Teatroesfera, o
Teatro Meridional, a Casa Conveniente, o Teatro
dos Aloés e as Comédias do Minho, entre outras
estruturas e companhias.

RICARDO NEVES-NEVES

é pianista, compositor e orquestrador. Iniciou os seus estudos pianísticos no Conservatório Nacional de Lisboa. Tem o mestrado
em Piano Jazz Performance pelo Royal College
of Music (Estocolmo) e foi bolseiro da Royal Music Academy of Stockholm. Tem colaborações
em concerto e em disco com alguns dos principais nomes da música portuguesa, como Sérgio
Godinho, José Mário Branco, Fausto, Vitorino,
Janita Salomé, Amélia Muge, Camané, Carminho,
Maria João. Enquanto orquestrador e pianista
tem colaborado com inúmeras orquestras europeias, como a Sinfonieta de Lisboa, a Orquestra
Sinfónica Portuguesa, a Orquestra Metropolitana, a Orquestra Filarmonia da Beiras, a Orquestra Clássica da Madeira, a Orquestra do
Sul, a Thueringen Symphony Orchestra, entre
muitas outras. Atualmente faz a curadoria na
área do jazz para a recém-criada editora digital Lugre Records.

FILIPE RAPOSO

FILIPE RAPOSO

has a degree in theatre from
the Lisbon Theatre and Film School (ESTC), and a
master’s degree in theatre studies from the University of Lisbon. He participated in Obrador d’Estíu
(playwriting) in Barcelona with Simon Stephens.
He is the artistic director of Teatro do Eléctrico,
writing and staging for the company. He directed
plays by Edward Albee, Karl Valentin, Copi, Spiro
Scimone, Martin Crimp, Rousseau and Mozart. His
plays have been staged by Mónica Garnel, Sandra
Faleiro, Ana Lázaro and Paula Sousa. He has published plays with Cotovia/Artistas Unidos, Teatro
Nacional D. Maria II and Companhia das Ilhas. He
wrote and co-directed the play “Floating Island”,
which was presented at Théâtre de la Ville and the
Taipei Arts Festival. He taught at the ESTC and at
act. He collaborated with Artistas Unidos, Teatro
da Terra, Primeiros Sintomas, Teatroesfera, Teatro
Meridional, Casa Conveniente, Teatro dos Aloés and
Comédias do Minho, among others.
is a pianist, composer and orchestrator. He started studying piano at the Lisbon National Conservatory. He has a master’s degree in
performance, jazz from the Royal College of Music
(Stockholm), and he received a scholarship from
the Royal Swedish Academy of Music. He has performed and recorded alongside some of the leading
names in the Portuguese music scene, such as Sérgio Godinho, José Mário Branco, Fausto, Vitorino,
Janita Salomé, Amélia Muge, Camané, Carminho
and Maria João. As an orchestrator and pianist,
he has collaborated with numerous European orchestras, like the Lisbon Sinfonieta Orchestra, the
Portuguese Symphony Orchestra, the Metropolitan
Orchestra, the Beiras Philharmonic Orchestra, the
Madeira Classical Orchestra, the South Orchestra
and the Thueringen Symphony Orchestra, among
many others. He’s currently working with the recently established digital record label Lugre Records as
its jazz curator.
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Texto e encenação text and direction

Ricardo Neves-Neves

Composição e orquestração
composer and orchestrator

Filipe Raposo

Confeção de guarda-roupa
costumes making

Ana Sabino Atelier
Mónica Félix

Caracterização makeup and hairstyling

Cidália Espadinha

Elenco cast

Ana Valentim
Joana Campelo
Márcia Cardoso
Rita Cruz
Sílvia Figueiredo
Tânia Alves
com with Orquestra Acadêmica Metropolitana

Maestro maestro

Cesário Costa

Assistentes de caracterização
makeup and hairstyling assistants

Beatriz Pessoa
Bruno Saavedra
Dennis Correia
Márcia Filipe
Mariana Capinha

Coreografia e movimento
choreography and movement

Sónia Baptista

Direção vocal vocal director

João Henriques

Fotografias photographs

Alípio Padilha

Sonoplastia sound design

Sérgio Delgado

Assistência de encenação staging assistant

Rafael Gomes

Desenho de luz lighting design

Pedro Domingos

Cenografia set design

Henrique Ralheta

Assistente de cenografia
set design assistant

Sebastião Soares

Figurinos costumes

Segundos assistentes de encenação
second staging assistants

Cristiana Simões
Diana Matias
Solange Brás
Diana Vaz

Produção/comunicação
production and communication

Mafalda Simões

Rafaela Mapril

Assistente de figurinos costumes assistant

Madalena Sabino

Coprodução co-produced by

São Luiz Teatro Municipal
Cine-Teatro Louletano
Teatro do Eléctrico

Imagem de divulgação image © Estelle Valente

COAPRESENTAÇÃO CO-PRESENTATION
com with São Luiz Teatro Municipal, Lisboa
22 — 24 MARÇO MARCH
com with Cine-Teatro Louletano, Loulé
29 — 30 MARÇO MARCH
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ABRIL APRIL
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12

19.00h

Sex Fri

13

16.00h

Sáb Sat

P.E.D.R.A.

Projeto
Educativo em Dança
de Repertório para
Adolescentes
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CAMPO ALEGRE Café-Teatro
Crianças 2.00� • Adultos 5.00� • >6

DANÇA DANCE
A partir do Repertório de
Based on the repertoire of
— Francisco Camacho
Acompanhamento do Grupo de
participantes no Porto por
Porto group accompanied by
— Joana Providência
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P.E.D.R.A.

Esta é a segunda edição do P.E.D.R.A., um projeto de dança contemporânea com participantes
entre os 15 e os 18 anos. Três grupos de jovens,
do Porto, Viseu e Lisboa, iniciam este processo tendo como base, nesta edição, o trabalho de
Francisco Camacho. Uma das principais características do trabalho do coreógrafo convidado
é a forma como Francisco Camacho perceciona
a dança, considerando-a uma afirmação do que
cada um de nós é e um ato de liberdade, valorizando mais essa premissa do que a forma ou a
técnica. Assim, partindo do contacto com este
coreógrafo, os grupos de jovens nas diferentes
cidades iniciam este projeto. Cada um destes
grupos de trabalho é dirigido localmente por um
coreógrafo. Nesse sentido, o Teatro Municipal do
Porto desafiou Joana Providência, ela própria
com um vasto repertório, a “olhar” para o trabalho do colega Francisco Camacho e a “partir
pedra” com o grupo de participantes do Porto.
A descoberta desta nova possibilidade de entender a dança e dos seus diferentes olhares sobre
o mesmo “conteúdo”, no trabalho desenvolvido
pelo grupo do Porto, pode ser visto no Teatro
Campo Alegre a 12 e 13 de abril, e no Teatro Viriato a 17 de abril (onde os grupos das três cidades se apresentam em conjunto). O projeto tem
três edições e é coproduzido pela Culturgest (Lisboa), pelo Teatro Municipal do Porto e pelo Teatro Viriato (Viseu). A primeira edição decorreu
na temporada 2017/2018, a partir do repertório
de Clara Andermatt.
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This is the second edition of P.E.D.R.A., a contemporary dance project with participants aged 15 to 18. In
this edition, three groups of youngsters from Porto,
Viseu and Lisbon get the process started based on
the work of invited choreographer Francisco Camacho. One of the main features of his work is the way
he perceives dance, regarding it as a statement of
what every single one of us is and as an act of freedom, which he sees as having more value than form or
technique. Each of those work groups is locally managed by another choreographer. Teatro Municipal do
Porto has hence challenged Joana Providência, who
herself has a vast repertoire, to “look” at the work
of her colleague, Francisco Camacho, and to “break
ground” with the group of participants from Porto.
The finding of this new possibility of understanding
dance and of the distinct looks upon the same “content” in the work developed by the Porto group can
be seen at Teatro Campo Alegre on April 12 and 13,
and at Teatro Viriato on April 17 (when the groups
from the three cities have a joint presentation). The
project comprises three editions, and it is co-produced by Culturgest (Lisbon), Teatro Municipal do
Porto and Teatro Viriato (Viseu). The first edition
took place during the 2017/2018 season, based on
Clara Andermatt’s repertoire.

P.E.D.R.A. Projeto Educativo em Dança de Repertório para Adolescentes
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é um coreógrafo de referência da dança contemporânea nacional e um
intérprete com reconhecimento internacional,
tendo apresentado o seu trabalho na Europa,
América, Ásia e África, com espetáculos a solo
e de grupo, que tem criado desde 1988. Como intérprete, destacam-se as colaborações com os
coreógrafos e encenadores Meg Stuart, Alain
Platel, Paula Massano, Carlota Lagido, Lúcia Sigalho, Miguel Moreira, Filipa Francisco e Tonán
Quito. Estudou dança, teatro, voz, escrita criativa e guionismo, entre Portugal e Nova Iorque.
No âmbito da EIRA, da qual é diretor artístico,
encontra-se a desenvolver o projeto continuado “Viagem Sentimental” em vários pontos do
país, a preparar uma peça de grupo para 2019 e
a orientar o Projeto de Estudo em Dança.
FRANCISCO CAMACHO

nasceu em Braga em 1965.
Integra a direção artística da ACE/Teatro do Bolhão desde 2002, data da sua fundação, companhia com a qual tem desenvolvido regularmente o seu trabalho como criadora. Leciona, desde
1995, a disciplina de Movimento, do Curso de
Interpretação, na ACE e desde 2017 na Universidade do Minho. Da sua vasta criação enquanto coreógrafa destacam-se “Rumor” a partir da
obra de Christian Boltanski; “Vestígio”, a partir
da obra do fotógrafo Georges Dussaud; “Território”, a partir da obra de Alberto Carneiro, entre
muitos outros espetáculos.
JOANA PROVIDÊNCIA

is a seminal choreographer
in the Portuguese contemporary dance scene and an
internationally acclaimed performer, having presented his work, which comprises both solo and group
performances, in Europe, America, Asia and Africa
since 1988. As a performer stand out collaborations
with choreographers and theatre directors Meg Stuart, Alain Platel, Paula Massano, Carlota Lagido,
Lúcia Sigalho, Miguel Moreira, Filipa Francisco and
Tonán Quito. He studied dance, theatre, voice, creative writing and scriptwriting in Portugal and New
York. He is the artistic director of EIRA, where he’s
currently undertaking the long-term project “Viagem
Sentimental” [Sentimental Journey] in various parts
of the country, preparing a group piece for 2019 and
mentoring the Study Project on Dance.
FRANCISCO CAMACHO

was born in Braga in 1965.
She’s been one of the artistic directors at ACE/Teatro
do Bolhão since it was established in 2002, and she
has been regularly working on her creations with the
company. She has been teaching movement at ACE
since 1995, and at the University of Minho since 2017.
Among her many creations as a choreographer stand
out “Rumor” [Rumour], based on the work by Christian Boltanski, “Vestígio” [Trace], based on the work
by photographer Georges Dussaud, and “Território”
[Territory], based on the work by Alberto Carneiro.
JOANA PROVIDÊNCIA

Imagem de divulgação image © Francisco Camacho
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ABRIL APRIL
12

21.00h

Sex Fri

13

19.00h

Sáb Sat

Carlos Azeredo
Mesquita

Diet plan for
the western man
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Sala dos Espelhos
5.00� • ≈1.15h • >16

PERFORMANCE PERFORMANCE
estreia nacional national premiere
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12

Sex Fri

Diet plan for the western man

CONVERSA PÓS-ESPETÁCULO
POST-PERFORMANCE TALK

“Diet plan for the western man” é uma conferência-performance na qual se abordam questões
relacionadas com as funções simbólicas da comida. À volta de uma mesa e a comer o que Vasco
Coelho Santos, chef do prestigiado restaurante
portuense Euskalduna Studio, nos prepara para
a ocasião, somos confrontados com as contradições e os significados dos alimentos digeridos.
Percorrendo diferentes períodos da História e
das histórias em torno da comida, descobre-se
uma abordagem rica e variada pelas referências no domínio da arte, antropologia, cultura
pop, evidenciando dilemas éticos. Pode o nacionalismo apropriar-se da comida? O sistema alimentar é um sistema de opressão? Escolhemos
o que comemos ou é a comida que nos escolhe
a nós? Depois de ter sido apresentado na Bienal
de Berlim, este singular repasto ocupa esta sala
do Ateneu e convida-nos a refletir criticamente sobre aquilo que todos os dias ingerimos. A
performance foi apoiada pelo Criatório em 2018,
um dos programas que consubstancia a política
municipal de apoio à prática artística contemporânea no Porto. Não é recomendado a veganos
ou vegetarianos, pessoas com intolerâncias alimentares ou metabolismo propenso a alergias.
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“Diet Plan for the Western Man” is a lecture-performance addressing issues related to the symbolic value of food. While sitting around a table, and eating
what chef Vasco Coelho Santos, from the prestigious
Porto restaurant Euskalduna Studio, prepares for
the occasion, we are faced with the contradictions
and meanings of digested food. Going through different time periods and stories about food, this rich
and diverse approach comprises references from art,
anthropology and pop culture, thus revealing ethical
dilemmas. Can nationalism hijack food? Is the food
system a system of oppression? Do we choose what
we eat or does food choose us? This unique meal was
presented at the Berlin Biennale, and it now takes
over a room at Ateneu, inviting us to critically reflect upon what we ingest daily. This performance
was supported by Criatório in 2018, one of the programmes that substantiate the municipal policy of
supporting contemporary artistic practice in Porto.
Not recommended for vegans, vegetarians or people
with food intolerances or prone to allergies.

CARLOS AZEREDO MESQUITA Diet plan for the western man
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CARLOS AZEREDO MESQUITA

(Porto, 1988) é licenciado em Design de Comunicação pela Faculdade
de Belas Artes da Universidade do Porto e pela
Moholy-Nagy Universidade de Arte e Design, em
Budapeste, onde estudou fotografia. Foi bolseiro do programa INOV-ART, tendo trabalhado
com Neville Brody em Berlim. Recebeu o Prémio BES Revelação em 2010, e desde então tem
vindo a trabalhar sobretudo como artista visual
e a apresentar regularmente tanto em Portugal
como no estrangeiro. O seu primeiro espectáculo, “Diet plan for the western man”, estreou no
KW Berlin, como parte do programa público da
Bienal de Berlim, em 2018.

CARLOS AZEREDO MESQUITA

Criação, pesquisa e interpretação
created, researched and performed by

Música e sonoplastia music and sound design

(Porto, 1988) has a
degree in communication design from the Faculty of
Fine Arts of the University of Porto, and from the Moholy-Nagy University of Art and Design (Budapest),
where he studied photography. He was a grantee of
the INOV-ART programme, having worked with
Neville Brody in Berlin. He received the BES Revelação Award in 2010, and he has since worked mostly as a visual artist, regularly presenting his work
both in Portugal and abroad. He premiered his first
performance, “Diet Plan for the Western Man”, at
the KW Institute for Contemporary Art as part of
the 2018 Berlin Biennale.

Julius Gabriel

Carlos Azeredo Mesquita

Cocriação, encenação e interpretação
co-created, directed and performed by

Luísa Saraiva

Com o apoio de with the support of

Bienal de Berlim
Câmara Municipal do Porto (no âmbito do programa
under the program Criatório)
Direcção Geral das Artes
Instituto Camões em Berlim

Investigação e escrita de conteúdos em
colaboração com associate researcher
and writer

Residência artística artistic residency

Cenografia set design

Imagem de divulgação image © direitos reservados

Andrés Sarabia

Circolando

Nuno Pimenta

Criação gastronómica gastronomic creation

Vasco Coelho Santos (Euskalduna Studio),
apoiado por with support João Costa
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EM PARALELO

11

10.00h

MIQUEL BERNAT

52 anos years old • músico musician

Qui Thu

MÚSICA MUSIC
Mini concerto comentado
Mini-commented concert

com with Drumming GP + Joana Gama & Luís Fernandes
Neste mini-concerto comentado, propõe-se um mergulho no processo de criação do concerto Textures & Lines
do Drumming- GP em colaboração com o duo de piano e
eletrónica composto por Joana Gama e Luís Fernandes.
Após uma breve apresentação dos instrumentos e da forma como interagem em palco, é apresentado um pequeno
trecho do concerto seguido de um momento de perguntas
e respostas aberto ao pequeno público. In this mini-commented concert, the goal is to dive into the creative process
behind the “Textures & Lines” concert by Drumming GP in
collaboration with the piano and electronic duo comprising
Joana Gama and Luís Fernandes. After a brief introduction
to the instruments and to the way they interact on stage, they
present a small sample of the concert, which is followed by a
Q&A open to the young audience.
RIVOLI Grande Auditório
Destinatários Candidates: >6
Condições de acesso acess conditions: gratuito free
mais informação further information paralelo.tmp@cm-porto.pt

Como surgiu a ideia e o porquê
desta colaboração do Drumming
Grupo de Percussão (Drumming
GP) com os músicos Joana Gama
e Luís Fernandes?

A ideia surgiu já há algum tempo, há
mais ou menos um ano. Dentro do Drumming GP estamos sempre a tentar perceber como nos podemos expandir, quais
são e onde podem terminar as fronteiras
da percussão e de que forma se pode associar a percussão a outros elementos.
Como já conhecia a Joana e o Luís, decidimos que gostaríamos de fazer algo em
conjunto – espetáculos ou outro tipo de
parceria – e, inicialmente, foi tudo conversado de uma forma informal. Apenas
neste último ano é que começamos a assentar as bases desta colaboração, para
que – de uma forma afetiva – resultasse
na criação de um espetáculo novo.
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Where did this idea of having
Drumming Grupo de Percussão
(Drumming GP) collaborating with
musicians Joana Gama and Luís
Fernandes come from and why?

We came up with the idea a while ago,
more or less a year ago. We at Drumming
GP are always trying to figure out how to
expand, what are the limits of percussion
and how to combine percussion with other
elements. Since I knew Joana and Luís, we
decided we’d like to do something together—either performances or some other kind
of partnership—and we started by talking
informally. We only decided to establish the
basis of this collaboration over this past
year, in order to create a new performance
in an affectionate way.
Bearing in mind the distinct features and instruments of Drumming

52
Tendo em conta as características e
os instrumentos distintos do Drumming GP (percussão) e da Joana
Gama (piano) e Luís Fernandes
(eletrónica), como perspetivas este
entrosamento entre diferentes estilos e linguagens?

Mais que os diferentes instrumentos,
temos sempre em consideração o imperativo da imaginação. Na minha opinião, a
criação de uma simbiose resulta sempre
de um momento de criatividade forte, da
procura dos genes em comum que levem
ao surgimento e criação do espetáculo.
Acho que essa divergência, esses mundos tão longínquos entre a percussão e,
sobretudo, a eletrónica – porque o piano
acaba por ser também um instrumento
de percussão – que no princípio parecem estar tão distanciados, na realidade acabam por ser, mais do que pontos
em comum, ser trampolins para alcançar outros campos e leituras musicais.
Nesse sentido, o nome “Textures &
Lines”, surge do princípio de exploração dos diferentes estilos, com
o objetivo de encontrar genes em
comum entre os diferentes instrumentos e músicos que integram
este concerto?

De facto, queríamos que a percussão
não fosse apenas um elemento rítmico
mas que, a partir do ritmo, potenciasse texturas e não apenas um ritmo forte. Os ritmos quando se convertem em
poliritmos e crescem em número, mais
do que sentir um ritmo, o que se sente
é uma textura. Daí a ideia de criarmos
diferentes linhas, diferentes peças que
tenham entre si uma continuidade e um
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GP (percussion), and Joana Gama
(piano) and Luís Fernandes (electronics), how do you see this meshing
of styles and languages?

We look upon imagination, which we
see as a requirement, more than upon the
several instruments. As I see it, the creation of symbiosis is always the result of a
significant creative moment, of looking for
the common genes that will originate a performance. I believe that mismatch between
percussion and especially electronics (for
piano is after all a percussion instrument),
those distant worlds that initially seem so
estranged, in fact acts as a springboard to
reach other musical fields and readings.

In that sense, does the name “Textures & Lines” stem from the principle of exploring different styles,
aiming at finding genes that are
common to the several instruments
and musicians that make up this
concert?

As a matter of fact, we didn’t want
percussion to be just a rhythmic element,
but rather for it to enrich textures based
on rhythm. When rhythms become polyrhythms and grow in number, more than
feeling a rhythm, one feels a texture. Hence
the idea of creating different lines, different
pieces that are both coherent and easy to
follow, thus creating consistency. In spite of
the several existing textures, each of those
lines will have a sequence.
How do you look at this process of
musical creation and composition,
given that Drumming GP, in several projects and concerts, performs
pieces by other authors?

53
caminho fácil de seguir, criando uma
coerência entre si. Cada uma dessas linhas terá uma sequência apesar das diferentes texturas existentes.
Como é que encaras este processo
de criação e composição musical,
dado que o Drumming GP, em vários projetos e concertos, interpreta
obras de outros autores?

É um desafio! Apesar de elementos
do Drumming GP dedicarem-se à composição em alguns momentos e noutros
projetos, não é muito comum para nós
desenvolver uma parceria como esta,
num tempo tão limitado e numa espécie
de residência artística de curta duração.
Ainda agora acabamos de fazer uma residência em Serralves com o Mark Fell,
que resultou no lançamento de um vinil
no Reino Unido – pelo qual ficamos muito
contentes – e também aguardamos com
muita expectativa este encontro com a
Joana Gama e o Luís Fernandes. Para
já, ainda estamos abertos totalmente, de
parte a parte, para ver de onde surgem
as ideias, por onde se encaminhará todo
o material e criação musical. Cada músico que irá integrar este concerto está
a pensar em algumas ideias, para não
entrar de mãos vazias. Mas o objetivo
da composição é que no momento em
que nos debruçarmos sobre as ideias de
cada elemento, este se relacione com as
ideias dos outros e se desenvolva facilmente um ponto em comum.
A decisão de incluir um caráter
visual ao concerto “Textures &
Lines”, através da integração dos
visuais do artista Pedro Maia, deve-se ao lado cinematográfico para
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It is a challenge! Despite the fact that
some of Drumming GP’s elements occasionally and in other projects engage in composing, it is fairly uncommon for us to establish
a partnership such as this one, in such a
short period and in a kind of short artistic
residency. We have just ended a residency
at Serralves with Mark Fell, which resulted
in the release of a vinyl record in the United
Kingdom—we are very pleased by it—and
we are also very much looking forward to
this rendezvous with Joana Gama and Luís
Fernandes. For the time being, both parties
are still completely open to see from where
will ideas be coming, and where will all this
material and musical creation lead. Each
musician taking part in this concert has a
few ideas in mind, so as not to go in empty-handed. But the goal of the composition
is to have each element’s ideas interacting
with everyone else’s ideas, and to easily
build up something in common.
Is the decision to include artist Pedro Maia’s visual works in the “Textures & Lines” concert due to the
cinematographic aspect to which
the music of Joana Gama and Luís
Fernandes refers in many situations?

Exactly! The idea came from Joana
and Luís. They wanted the concert to have
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que a música de Joana Gama e Luís
Fernandes nos remete em muitas
situações?

Exatamente! A ideia surgiu por parte da Joana e do Luís, que quiseram que
houvesse algo mais no concerto e nós
gostamos e concordamos. Em alguns
concertos passados também já tínhamos introduzido esse lado visual. Em
“Textures & Lines” o aspeto visual estará muito presente, como tal, o Pedro
Maia é a pessoa ideal para integrar este
projeto.
Para além da apresentação deste
concerto, que outros planos e projetos o Drumming GP prevê apresentar no próximo ano e quais as
perspetivas para 2019?

Temos vários projetos e perspetivas
muito diversas! Começamos em janeiro
com um espetáculo no Auditório do Museu Reina Sofia, em Madrid, relacionado com um compositor espanhol e com o
compositor português Luís Tinoco, numa
espécie de conversa entre os dois, que
se chama “Pocket Paradise”. O objetivo é criar um paraíso de bolso, num espetáculo pequeno, que vai durar pouco
mais de uma hora. Depois, iremos estar
presentes no Teatro Nacional São João
com um espetáculo sobre a luz. O título
deste projeto ainda está por definir mas
estará relacionado com a luz, porque
esta irá assumir-se como o fio condutor
do espetáculo, que terá um forte caráter
visual. No próximo ano, temos também o
vigésimo aniversário do Drumming GP,
onde iremos voltar revisitar Steve Reich, depois de mais de cinco em que não
exploramos este autor, tocando várias
peças dele que ainda não foram apre-
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something else, and we liked it and agreed
to it. We’ve also had that visual aspect in
some of our previous concerts. “Textures &
Lines” will have a strong visual aspect, and
so Pedro Maia is the ideal person to come
aboard this project.
Apart from this concert, what other
plans and projects does Drumming
GP anticipate for next year and
what are the prospects for 2019?

There are several highly different projects and prospects! We begin in January
with a performance at Reina Sofia Museum’s auditorium, in Madrid. It involves a
Spanish composer and Portuguese composer Luís Tinoco in a kind of talk between the
two called “Pocket Paradise”. The goal is to
create a pocket paradise during a short performance, lasting little over an hour. Then
we’ll take a performance about light to Teatro Nacional São João. The project’s title
is yet to be defined, but it will have something to do with light, since that will be the
main thread of the performance, which will
have a strong visual nature. Next year, we
also celebrate our 20th anniversary, and
we’ll revisit Steve Reich after over five years
not exploring this author, and play several
of his pieces that are yet to be presented in
Porto. Additionally, there’s the release of
a monographic record by Luís Tinoco and
the performance “Mikrophonie”, by Karlheinz Stockhausen. Then there’s the rerun
of “Cribles/Porto”, the result of a collaboration with Emmanuelle Huynh’s French
company, choreographed by Companhia Instável and to be presented at Serralves. We
also premiere a new performance with that
same company [Companhia Instável] based
on new American minimalism—“Timber”,
by Michael Gordon. We’ll also take part
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sentadas no Porto. Para além disso, temos também o lançamento de um disco
monográfico de Luís Tinoco e a apresentação do espetáculo “Mikrophonie”
de Karlheinz Stockhausen. Posso falar
também da reposição de “Cribles/Porto”, uma colaboração com a companhia
francesa de Emmanuelle Huynh e com
coreografia da Companhia Instável a
ser apresentada em Serralves. Com esta
mesma companhia [Companhia Instável]
lançamos um novo espetáculo baseado
no novo minimalismo americano, com
a interpretação da peça “Timber” de
Michael Gordon. Vamos estar presentes também no “Made in ESMAE”, um
pequeno festival de percussão que decorre no Teatro Helena Sá e Costa e iremos estar, mais uma vez, no Museu de
Serralves com uma peça nova de Vasco
Mendonça. Tendo sempre o Teatro Campo Alegre como espaço que nos permite
criar estes espetáculos. Acaba, portanto, por ser um ano marcado pelo nosso
vigésimo aniversário, e em que procuramos demonstrar as várias facetas do
Drumming GP.
Entrevista realizada
a 2 de outubro de 2018,
no Teatro Rivoli, por Francisco Santos,
do Gabinete de Comunicação do TMP
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in “Made in ESMAE”, a small percussion
festival taking place at Teatro Helena Sá e
Costa, and we’ll once again return to Serralves Museum with a new piece by Vasco
Mendonça. Teatro Campo Alegre is the
place that enables us to create these performances. So next year we’ll have our 20th
anniversary, and we’ll try to demonstrate
the several sides to Drumming GP.
Interview with Miquel Bernat
conducted on October 2, 2018,
at Teatro Rivoli, by Francisco Santos,
from TMP’s communication office
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DRUMMING GRUPO DE PERCUSSÃO

(DGP) é um ensemble de percussão vocacionado para a música
contemporânea, fundado e dirigido por Miquel
Bernat, no Porto, em 1999. Desde então, tem-se
afirmado como um dos mais importantes coletivos do género a nível internacional, contribuindo
para a inovação sonora sem descuidar as vertentes didático-pedagógica e social. É uma das companhias em residência no Teatro Campo Alegre,
no âmbito do programa Campo Aberto.

DRUMMING GRUPO DE PERCUSSÃO

Desde o álbum de estreia “Quest” em 2014 que
JOANA GAMA E LUÍS FERNANDES têm mantido uma colaboração regular, que cruza o piano
com a electrónica. Nos últimos anos, o duo fez
bandas sonoras e, com Ricardo Jacinto, editou
“Harmonies”. Em abril de 2018 lançaram “at the
still point of the turning world” pela editora australiana Room40.

Ever since their 2014 debut album, “Quest”, which
was presented at Teatro Rivoli in June 2015, JOANA GAMA and LUÍS FERNANDES have been working
together crossing piano and electronics. In recent
years, the duo has composed sound tracks and, together with Ricardo Jacinto, edited “Harmonies”,
which was co-produced by Teatro Municipal do
Porto and presented during the 85th anniversary
of Teatro Rivoli, in 2017. In April 2018, Australian
record label Room40 released their album, “At the
Still Point of the Turning World”.

Drumming GP

is a percussion
ensemble devoted to contemporary music that was
founded—and has been directed—by Miquel Bernat in Porto, in 1999. It has since established itself
as one of the most important collectives of its kind
at an international level, adding to sound innovation without neglecting the educational and social
aspects. It is one of the companies in residence at
Teatro Campo Alegre, in the scope of the Teatro em
Campo Aberto programme.

Miquel Bernat
João Tiago Dias
João Miguel Braga Simões

Piano piano

Joana Gama

Eletrónica electronics

Luís Fernandes

Vídeo em tempo real real-time video

Pedro Maia

Som sound

Suse Ribeiro

Coprodução co-produced by

Teatro Municipal do Porto
Imagem de divulgação image © direitos reservados
Imagens da entrevista interview images © Pedro Sardinha / TMP
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Desçamos ao fundo do desejo

Um verso do imortal Alexandre O´Neill inspira
este recital de poesia, que abrirá com uma reflexão de Álvaro Laborinho Lúcio sobre o tema
"Poesia, o perfume da resistência". Recordaremos, nas vozes de Paula Cortes, Sandra Salomé,
António Durães e Paulo Campos dos Reis, alguns
poemas intemporais que nos continuam a emocionar e a inquietar. António Gancho, Almada
Negreiros, Alberto Pimenta, Jorge Sousa Braga, Mário Cesariny e Fernando Assis Pacheco,
entre muitos outros, constam no menu poético
da sessão. Entre leituras, a estreia neste ciclo
poético do projeto Valente Maio. O encontro explosivo entre o violinista Manuel Maio e o violetista José Valente. Dois músicos conhecidos pela
sua flexibilidade sonora e irreverência criativa.
Falando ainda de música, a fechar a sessão, a
presença dos Lavoisier. Lavoisier é a voz de Patrícia Relvas e a guitarra elétrica de Roberto
Afonso, uma química roubada e transformada.
“Lavoisier” é dar nome ao oxigénio, é pateada de
bom gosto e palmas à palmatória. É impossível
de perder. A consagrada artista plástica Isabel
Padrão assina a imagem da sessão. Participação
especial de Ana Tulha (bodypainting).

This poetry recital draws inspiration from a verse
by the immortal Alexandre O’Neil. We shall recall
some timeless poets that keep on moving and unsettling us in the voices of Paula Cortes, Sandra Salomé,
António Durães and Paulo Campos dos Reis. António Gancho, Almada Negreiros, Alberto Pimenta,
Jorge Sousa Braga, Mário Cesariny and Fernando
Assis Pacheco are among the many in this session’s
poetic menu. Between readings, the Valente Maio
project—an explosive encounter between violinist
Manuel Maio and violist José Valente, two musicians
known for their sound flexibility and creative irreverence—will make its debut in this poetic series. Still
in regard to music, Lavoisier will bring the session
to an end, with Patrícia Relvas singing and Roberto Afonso playing electric guitar in a stolen and
changed chemistry. “Lavoisier” means providing
oxygen with a name, stamping one’s feet tastefully
and clapping the paddle. You can’t miss it. Recognised visual artist Isabel Padrão is in charge of the
session’s image. Ana Tulha (body painting) makes
a special appearance.

Artistas participantes participating artists

Álvaro Laborinho Lúcio
Paula Cortes
Sandra Salomé
António Durães
Paulo Campos dos Reis
Valente Maio
Lavoisier
Isabel Padrão
Ana Tulha

Imagem de divulgação image © Isabel Padrão
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Marcelo Evelin / Demolition Incorporada
A invenção da maldade
Christian Rizzo
Une maison
Marta Cerqueira
SubLinhar
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DDD 2019

Festival Dias da Dança 2019

A 4ª edição do DDD chega com a força de um
festival que num curtíssimo espaço de tempo se
implementou como um dos mais ativos acontecimentos de dança no panorama europeu. O Teatro
Municipal do Porto coproduz anualmente cerca de uma quinzena de espetáculos, muitos dos
quais ocupam o seu lugar no Rivoli e no Campo
Alegre, durante o DDD. Artistas cúmplices na
programação regular, como Christian Rizzo,
Marcelo Evelin e Joana Von Mayer Trindade,
partilharão os palcos do Teatro Municipal do
Porto com outros que pela primeira vez se apresentam no Porto, como é o caso de Anaísa Lopes
e da Companhia chinesa Tao Dance Theater, dirigida pelo cirúrgico coreógrafo Tao Ye.
Esta edição trará com ela muitas novidades, de
entre as quais se destaca um foco com artistas
brasileiros, do qual emanará toda a carga política e social que os seus trabalhos acarretam e
que são reflexo de um país; e ainda cinco dias
(de + Portuguese Artists + Programmers Week
+ Porto) com cerca de 16 espetáculos nacionais de
dança e teatro, potenciando 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 até altas horas da noite.

The fourth edition of DDD has the strength of a festival that wanted to establish itself as one of the most
active dance events in the European landscape in a
very short period of time. Every year, Teatro Municipal do Porto co-produces around 15 of its performances, most of which take place at Rivoli and Campo Alegre. Our accomplice artists during the regular
season, such as Christian Rizzo, Marcelo Evelin and
Joana von Mayer Trindade, share our stages with
others coming to Porto for the first time, like Anaísa
Lopes or the Chinese company Tao Dance Theater,
run by surgical choreographer Tao Ye.
This edition comprises a number of novelties. One of
the highlights is a focus on Brazilian artists whose
works are politically and socially charged, reflecting a whole country. There will also be five days (de
+ Portuguese Artists + Programmers’ Week + Porto) with roughly 16 Portuguese dance and theatre
performances, promoting home production in an
ideal setting to welcome many programmers from
all over the world. The goal is for Porto to 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.

TIAGO GUEDES
Director artístico do Artistic Director of
DDD - Festival Dias da Dança
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A invenção
da maldade

Marcelo Evelin /
Demolition Inc.
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A invenção da maldade

“A invenção da maldade” investiga um corpo em
crise, dilacerado pelas forças que o atravessam.
Na tentativa de escapar de si mesmo, e numa
condição inoperante frente às expectativas do
mundo, o corpo deflagra uma dança que se gera
no lugar instável entre o eu e o outro. O que é
dança? O que é dançar, para quê dançar e para
quem dançar? O que pode hoje a dança, como
forma de arte, na esfera do estético, do político
e do humano? Este trabalho é, por um lado, um
objeto coreográfico que oscila entre espetáculo
e performance, um acontecimento partilhado
com o público e que insiste na alteridade como
processo e criação de uma matéria disforme e
sujeita a atualização. Por outro lado, o material
criativo torna-se a inversão do anterior trabalho
“Dança Doente” (2017), uma coprodução do Teatro Municipal do Porto apresentada em outubro
de 2017 no Teatro Rivoli, ainda que reutilizando
as suas questões enquanto material residual,
como vestígio, ou aquilo que volta como um “assombro”. Num processo de extração e subtração dos procedimentos conceptuais e corporais
abordados anteriormente, esta nova criação
pretende ser um material depurado, destilado,
desidratado daquilo que perdura, que insiste em
ser reinventado.
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“A Invenção da Maldade” looks into a body in crisis, torn by the forces crossing it. In an attempt to
escape from itself, and in a situation of inoperativeness in the face of the world’s expectations, the
body generates a dance that arises in the unstable
place between myself and the other. What is dance?
What does it mean to dance, why would one dance,
and for whom to dance? What is dance as a form
of art capable of today in the aesthetical, political
and human realms? On the one hand, this work is
a choreographic piece swinging between show and
performance, an event that is shared with the audience and that insists on otherness as a process
and on the creation of a shapeless matter subject
to update. On the other hand, the creative material becomes the reversal of the previous piece, “Sick
Dance” (2017), co-produced by Teatro Municipal do
Porto and presented in October 2017 at Teatro Rivoli, even if it reuses its issues as residual material,
trace or what returns as “haunting”. By extracting
and subtracting conceptual and bodily procedures
previously addressed, this new creation intends to
be a material that has been purified, distilled and
dehydrated of that which endures, which insists on
being reinvented.

MARCELO EVELIN / DEMOLITION INCORPORADA A invenção da maldade
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MARCELO EVELIN

nasceu no Piauí (Brasil), é coreógrafo, pesquisador e intérprete. Trabalha
com dança desde 1986, tendo colaborado com
vários artistas e linguagens, em projetos envolvendo teatro físico, música, vídeo, instalação e
ocupação de espaços específicos. É criador independente com a sua companhia Demolition Incorporada, criada em 1995, e lecciona na Escola
Superior de Mímica de Amsterdão, na Holanda.
Orienta workshops e projetos colaborativos em
vários países da Europa, assim como nos Estados Unidos da América, África, Japão, América
do Sul e Brasil. Gestor e curador, implantou em
Teresina, no Brasil, o Núcleo do Dirceu (20062013), um coletivo de artistas independentes e
uma plataforma de pesquisa e desenvolvimento
para as Artes Performativas Contemporâneas.
Em 2016 criou, em Teresina, com a gestora cultural Regina Veloso, o CAMPO, um novo espaço
para se pensar, fazer e difundir arte e outras disciplinas e, como parte dele, o estúdio Demolition
Incorporada. Os espetáculos “Matadouro” (2010)
e “De repente fica tudo preto de gente” (2012) (já
apresentados no Teatro Municipal do Porto em
março de 2015 e outubro de 2014, respetivamente)
foram apresentados em mais de 18 países. Com
a participação de mais de 300 performers de diferentes nacionalidades, “Batucada” (2014), um
“acontecimento performático”, segue em difusão.

MARCELO EVELIN

Criação created by

Coproducão co-produced by

Marcelo Evelin / Demolition Incorporada

Conceito e coreografia
concept and choreography

Marcelo Evelin

Criação e interpretação
created and performed by

Bruno Moreno
Márcio Nonato
Rosângela Sulidade
3 intérpretes (a selecionar) da MIME School –
Academy of Theatre and Dance
(Amesterdão, Holanda)
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was born in Piauí (Brazil). He’s a
choreographer, researcher and performer. He’s been
working in the dance field since 1986, collaborating
with artists that employ different languages in projects also involving physical theatre, music, video,
installation and taking over specific spaces. He’s an
independent creator working within the framework
of his company, Demolition Incorporada, established
in 1995. He teaches at the Amsterdam University of
the Arts – Mime School (The Netherlands). He tutors workshops and collaborative projects in several
European countries, as well as in the USA, Africa,
Japan, South America and Brazil. Manager and curator, he established Núcleo do Dirceu (2006-2013)
in Teresina, Brazil, which was both a collective of
independent artists and a platform for the research
and development of contemporary performing arts.
In 2016, together with cultural manager Regina Veloso, and also in Teresina, he opened CAMPO—a new
space for thinking about, producing, and publicising
art and other disciplines, which includes the Demolition Incorporada studio. His performances “Matadouro” [Slaughterhouse] (2010) and “De Repente
fica Tudo Preto de Gente [Suddenly Everywhere Is
Black with People] (2012), which Teatro Municipal
do Porto has already hosted (in March 2015 and October 2014, respectively), have been presented in over
18 countries. With over 300 performers of different
nationalities having participated in it, “Batucada”
(2014) is a “performing event” still on tour.

Teatro Municipal do Porto
DDD – Festival Dias da Dança
Kusntenfestivaldesarts
HAU – Hebbel Am Ufer
Produção produced by

Materiais Diversos
Regina Veloso / Demolition Incorporada

Imagem de divulgação image © Maurício Pokemon

MARCELO EVELIN / DEMOLITION INC A invenção da maldade

64

ABRIL APRIL
27

22.00h

DDD 2019
Sáb Sat

Christian
Rizzo Une maison
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EM PARALELO

25

11h30 — 13h30

DDD 2019

Qui Thu

Une maison

MASTERCLASS

com with Christian Rizzo
Esta masterclass tem como objetivo percorrer os processos inerentes à criação de “Une Maison”. Como fazer
emergir uma ideia ou movimento a partir de uma forma,
sem nenhuma condição predefinida, como cada um se
apodera do movimento solitário do outro, de que forma
a contaminação espacial e corporal são questões relacionadas à observação, ao toque e à abstração. The purpose
of this master class is to go through the processes underlying
the creation of “Une Maison” [A House]: how to bring out an
idea or movement from a shape with no predefined requirement; how each one seizes the other’s lone movement; the way
space and body contamination relate to observation, touch
and abstraction.
RIVOLI Sala de Ensaios
Destinatários Candidates: interessados com ou sem experiência
open to everyone; no experience required (max. 15)
Condições de acesso acess conditions: gratuito free
mais informação further information paralelo.tmp@cm-porto.pt
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É o regresso de Christian Rizzo ao Teatro Municipal do Porto, depois de ter apresentado "D’après
une histoire vraie”, em 2016, e “Le syndrome Ian”,
em 2017”. Uma casa como um espaço para reunir
o que está fragmentado. Uma casa que encontramos, que construímos, para onde convidamos
e da qual saímos. Uma casa que não bloqueia o
movimento, mas favorece a circulação. Há um
espaço, um interior, concreto ou mental, onde a
intimidade e o comum negociam uma história no
plural e experimentam juntos fazer poesia. Há
espaços ocos que lembram outros habitantes de
um dia ou de uma vida, e os fantasmas de cada
um, que ocupam a totalidade. Existem vidas com
várias durações. Há as musicalidades dos corpos. E há silêncio. “Une maison” é um trabalho
para 14 intérpretes que nos envolve num fluxo de
movimento entre a solidão, a comunhão, as memórias embutidas e um espaço em branco para
encher de vitalidade e futuro.

CHRISTIAN RIZZO Une maison

Christian Rizzo returns to Teatro Municipal do Porto after presenting “D’Après Une Histoire Vraie”
[Based on a True Story] in 2016, and “Le Syndrome
Ian” in 2017. A house as a place to gather what’s scattered. A house one finds, one builds, to where one invites, from where one leaves. A house that does not
hinder movement, but benefits circulation. There’s a
space, an interior, concrete or mental, where intimacy and the ordinary negotiate history in the plural,
and attempt to make poetry together. There are hollow spaces that remind us of other inhabitants—be
those who stay one day or those who stay a lifetime—
and everyone’s ghosts taking over everything. There
are lives of varying lengths. There’s the musicality
of the bodies. And there’s silence. “Une maison” [A
House] is a piece for 14 performers that wraps us in
a flow of movement between solitude, communion,
built-in memories and a blank space to fill with vitality and future.
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CHRISTIAN RIZZO

nasceu em 1965, em Cannes,
França. Deu os primeiros passos como artista
em Toulouse, onde formou uma banda rock e
criou uma linha de roupa, antes de começar a
estudar Artes Visuais em Nice. Em 1996, criou
a L’Association Fragile, estrutura a partir da
qual apresentou performances, espetáculos de
dança, ao mesmo tempo que dava a conhecer os
novos projetos comissariados na área da moda
e artes visuais. De 2007 a 2012, foi o artista em
residência na Ópera de Lille. Christian Rizzo é
hoje um dos nomes mais importantes das artes
performativas francesas, tendo recebido o título
de Oficial das Artes e das Letras, uma comenda entregue pelo Governo Francês. É o atual
diretor do Centre Corégraphique National de
Montepellier Languedoc-Rouillon.

CHRISTIAN RIZZO

Coreografia, cenografia,
figurinos e objetos luminosos
choreography, set design,
costumes and luminous objects

Direção técnica technical director

Interpretação performers

Direção de cena stage director

Christian Rizzo

Youness Aboulakoul
Jamil Attar, Lluis Ayet
Johan Bichot
Léonor Clary
Miguel Garcia Llorens
Pep Garrigues
Julie Guibert
Ariane Guitton
Hanna Hedman
David Le Borgne
Maya Masse,
Rodolphe Toupin
Vania Vaneau

Desenho de luz lighting design

Caty Olive

Criação musical musical score

Pénélope Michel et Nicolas Devos
(Cercueil / Puce Moment)

Assistente artística artistic assistant

Sophie Laly

Réalisation costumes costumes making

Laurence Alquier

Assistente de cenografia e multimédia
set design and multimedia assistant

Yragaël Gervais
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CHRISTIAN RIZZO Une maison

was born in 1965, in Cannes,
France. He took his first steps as an artist in Toulouse, where he formed a rock band and designed a
line of clothing, before starting studying visual arts
in Nice. In 1996, he created “L’Association Fragile”,
which he used to present dance performances, while
making the new commissioned projects in the field of
fashion and visual arts known. From 2007 to 2012,
he was artist in residence at Lille’s Opera. Christian
Rizzo is currently one of the most prominent names
of French performing arts, and he was awarded
the title of Officer of the Order of Arts and Letters,
a commendation given by the French Government.
He is the current director of the National Choreographic Centre of Montpellier Languedoc-Roussillon.

Thierry Cabrera

Direção geral general supervisor

Marc Coudrais

Jean-Christophe Minart

Produção produced by

ICI — centre chorégraphique national Montpellier Occitanie / Direction Christian Rizzo

Coprodução co-produced by

Teatro Municipal do Porto /
DDD – Festival Dias da Dança (Portugal)
Bonlieu Scène nationale Annecy
Chaillot-Théâtre National de la Danse - Paris
Théâtre de la Ville - Paris
Festival Montpellier Danse 2019
Opéra de Lille
National Performing Arts Center –
National Theater & Concert Hall Taiwan
R.O.C. - Taipei (Taïwan)
Théâtre National de Bretagne
L’Empreinte
Scène nationale Brive/Tulle
Mercat de les Flors – Casa de la Dansa (Espanha)
Domaine d’O – domaine d’art et culture
(Hérault, Montpellier)
La Place de la Danse - CDCN Toulouse / Occitanie
Charleroi Danse - Centre chorégraphique
de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Bélgica)
Theater Freiburg (Alemanha)
Imagem de divulgação image © Christian Rizzo
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10.30h & 15.00h

Seg Mon • ver com a escola school session

30

10.30h & 15.00h

Ter Tue • ver com a escola school session

DDD 2019

Dom Sun • ver em família family session

Marta Cerqueira

SubLinhar
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CAMPO ALEGRE Café-Teatro
2.00€ (crianças e grupos escolares
children and school groups)
5.00€ (adultos adults) • ≈35min • >6
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EM PARALELO

PROGRAMA PARALELO

SubLinhar

MAIO MAY
2

10.30h & 15.00h

DDD 2019

Qui Thu

fazer com a escola school activity

3

10.30h & 15.00h

Sex Fri

fazer com a escola school activity

WORKSHOP
Alinhas?

com with Marta Cerqueira
Este workshop dá continuidade às explorações feitas durante o processo criativo do espetáculo “SubLinhar”. Um
lugar de encontro com outras explorações e novas experiências que são partilhadas entre todos os participantes. O tema é o corpo como orador, potencial construtor
de discurso, de ideias e identidade. Alguns objetos, como
o papel ou fio de lã, serão usados para alavancar imaginários e explorar as dimensões de um corpo tridimensional, transformando conhecido em desconhecido e o
desconhecido em conhecido. Questionando o estado habitual das coisas, as regras pré-estabelecidas. Alinhas?
This workshop continues the explorations made during the
creative process of the performance “SubLinhar” [UnderLine]. This is a place to get to know other explorations and new
experiments, which are shared between all the participants.
The topic is the body as a speaker, as a potential speech, ideas
and identity builder. We will use a few objects, such as paper
or woollen yarn, to leverage the imagination and explore the
dimensions of a three-dimensional body, turning known into
unknown and unknown into known, and questioning the usual
state of affairs and pre-established rules. Are you lined up?

Para se escrever a palavra “SubLinhar” é preciso
um ponto e traçar linhas com a mão. Para se falar a palavra “SubLinhar” é preciso que um conjunto de sons saia da nossa boca. Mas há quem
seja de poucas palavras... e o que é que acontece quando ficamos sem palavras? Se retirarmos
“Linha” à palavra “Sub(Linha)r” podemos usá-la
para desenhar no espaço, insinuar formas, texturas, acentuar movimentos, definir direções ou
percursos que nos levam a mudar de lugar, fazer
perguntas ao mundo e crescer. Nessas trajetórias
o corpo “também fala”, repleto de ossos, tendões
e músculos, que experiencia o aqui e o agora.

In order to write the word “SubLinhar” [UnderLine],
one needs a dot and to draw lines by hand. In order
to utter the word “SubLinhar”, a set of sounds has
to come out of one’s mouth. But there are those of
few words... And what happens when one runs out
of words? If one removes “Linha” [Line] from the
word “Sub(Linha)r” [Under(Line)], one can use it to
draw in space, to insinuate shapes and textures, to
emphasise movements, do define directions or itineraries that cause us to change place, ask questions
of the world and grow up. In such trajectories, the
body “also speaks”, packed with bones, tendons and
muscles, experiencing the here and the now.

MARTA CERQUEIRA

é bailarina profissional desde 2001. Dedica-se à pesquisa e conceção de diversos projetos de criação artística, principalmente na área das artes performativas (dança e
teatro) e também através de trabalhos de instalação, vídeo e cinema. Trabalhou para diferentes
companhias e coreógrafos independentes participando em espetáculos em Portugal, Espanha,
França, Alemanha, Grécia, Líbano, Suécia, Noruega, Finlândia, Escócia, Canadá, Argentina e
Brasil, nomeadamente no contexto de festivais
internacionais.

MARTA CERQUEIRA

Criação e interpretação
created and performed by

Apoio administrativo
administrative assistance

Cocriação co-created by

Coprodução co-produced by

Marta Cerqueira

has been a professional dancer
since 2001. She focuses on researching and designing several artistic creation projects, mainly in the
field of performing arts (dance and theatre), and
also resorting to installation, video and film. She
has worked for several companies and independent
choreographers, performing in Portugal, Spain,
France, Germany, Greece, Lebanon, Sweden, Norway, Finland, Scotland, Canada, Argentina and
Brazil, namely in the scope of international festivals.

MãoSimMão associação cultural

Escolas Inscritas school that have applied
Destinatários Candidates: Escolas inscritas através de Schools
that have applied through paralelo.tmp@cm-porto.pt.

Inês Campos

Condições de acesso acess conditions: gratuito free
mais informação further information paralelo.tmp@cm-porto.pt

Objetos objects

João Calixto

Luz lighting

Teatro Municipal do Porto /
DDD – Festival Dias da Dança
Teatro Aveirense
LU.CA Teatro Luís de Camões
Materiais Diversos

Carin Geada

Música music

Simão Costa

Figurino costumes

Benedetta Maxia

Residências artísticas e espaço de ensaio
artistic residencies and rehearsal room

Estúdios Vítor Córdon
Teatro Maria Matos
Centro Cultural do Cartaxo
SMUP
Teatro da Voz/Eira
PróDança

Imagem de divulgação image © direitos reservados
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DDD 2019 no at TMP
Festival Dias de Dança
FITEI 2019 no at TMP
Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica
Quintas de Leitura
Os teus mamilos são as varandas do meu coração
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MAIO MAY
1—12

DDD 2019

Festival Dias da Dança no at TMP

Joana Von Mayer Trindade
& Hugo Calhim Cristóvão
Dos suicidados – o vício de humilhar a imortalidade
Cia Suave / Alice Ripoll
Cria
Linn da Quebrada
Victor Hugo Pontes
Drama
Ana Rita Teodoro
Assombro
Catarina Miranda
Dream is the dreamer
Vera Mantero
As práticas propiciatórias dos acontecimentos futuros
Anaísa Lopes
HIP. a pussy point of view.
mala voadora & Miguel Pereira
Wilde
Tao Dance Theater
4 & 8 Numerical Series
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MAIO MAY
1

19.00h
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Qua Wed

Joana Von
Mayer Trindade
& Hugo Calhim
Cristóvão

Dos suicidados —
o vício de humilhar
a imortalidade
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Dos suicidados — o vício de humilhar a imortalidade

Prosseguindo uma pesquisa coreográfica intimamente ligada à filosofia e à literatura, “Dos
suicidados – o vício de humilhar a imortalidade”
ancora-se, desta vez, no poeta modernista Raul
Leal. Toma-se a sua estética do abjeto divinizado,
em que a Queda já não o é, transfigurando-se em
Vertigem, presente, sem primeiro passado, sem
último futuro. Dois intérpretes manifestam esse
movimento “puro, berrante, evidente, bestial”,
uma Apolytrosis, palavra que, na origem grega,
significa redenção, ou resgate. O que nesta peça
se redime é um grito antes do chão, que experimenta os conceitos de blasfémia, escatologia, pecado, morte e revelação. Adicione-se Genet, Artaud e Sade como inspiradores para uma dança
que é o exorcismo destes sintomas e reflexões.
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Pursuing a choreographic research intimately linked
to philosophy and literature, “Dos suicidados – o
vício de humilhar a imortalidade” [On those who
committed suicide – the vice of humiliating immortality] is based on modernist poet Raul Leal. One considers his aesthetics of the despicable turned deity,
when the Fall is no longer so and becomes Vertigo,
which is present with no first past or last future. Two
performers express that “pure, loud, clear, beastly”
movement, the Apolytrosis, which means redemption or rescue in Greek. The thing being redeemed
in this piece is a scream before the ground that experiences the concepts of blasphemy, eschatology,
sin, death and revelation. This dance also draws
inspiration from Genet, Artaud and Sade, and it
exorcises those symptoms and reflexions.

JOANA VON MAYER TRINDADE & HUGO CALHIM CRISTÓVÃO
Dos suicidados — o vício de humilhar a imortalidade
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JOANA VON MAYER TRINDADE

é coreógrafa, performer e professora. É mestre em SODA Solo /
Dance / Authorship (Universidade das Artes de
Berlin). Licenciada em Psicologia (Universidade
Porto), concluiu o Curso de Intérpretes de Dança Contemporânea do Forum Dança e o Curso
Essais do CNDC d’Angers.
HUGO CALHIM CRISTÓVÃO é doutorando em Filosofia (FLUP) e Mestre em Filosofia Contemporânea, com a tese “The Dionysian, Zos vel Thanatos, and the Zoetic Art – Sorcery of Austin
Osman Spare”. É licenciado em Filosofia e em
Teatro - Ramos de Interpretação e Direção de
Atores (ESMAE-IPP). Juntos são cofundadores do grupo de pesquisa NuIsIs ZoBoP (2004)
e criadores de “She Will Not Live”, “VELEDA”,
“ZOS (She Will Not Live)”, “Meninas”, “Nameless
Natures”, “O céu é apenas um disfarce azul do
inferno”, “Da insaciabilidade no caso ou ao mesmo tempo um milagre”, apresentado na edição de
2017 do DDD – Festival Dias da Dança, e “Mysterium Coniunctionis”, apresentado no âmbito
do ciclo “Palcos Instáveis”, em setembro de 2017.

JOANA VON MAYER TRINDADE

Direção, coreografia, dramaturgia
e formação direction, choreography,
dramaturgy and training

Coprodução co-produced by

Joana von Mayer Trindade
Hugo Calhim Cristovão

Interpretação performers

Francisco Pinho
Iván Haidar

Figurinos costumes

UN T

Luz lighting

Pedro Nabais

Música music

Pedro Salvador

Design design

Hugo Santos

Vídeo video

Andrea Azevedo

is a choreographer,
performer and teacher. She has a master’s degree in
solo/dance/authorship from the Berlin University of
the Arts, and a degree in psychology from the University of Porto. She completed the contemporary dance
performer course at Forum Dança, and the Essais
course at the National Contemporary Dance Centre
in Angers. HUGO CALHIM CRISTÓVÃO is pursuing a
doctorate in philosophy at the University of Porto,
and has a master’s degree in contemporary philosophy, having presented the thesis “The Dionysian,
Zos vel Thanatos, and the Zoetic Art – Sorcery of
Austin Osman Spare”. He has a degree in philosophy and in theatre, specialising in acting and actors
directing, from ESMAE – School of Music and Performing Arts. Together they co-founded the research
group NuIsIs ZoBoP (2004), and created “She Will
Not Live”, “VELEDA”, “ZOS (She Will Not Live)”,
“Meninas” [Girls], “Nameless Natures”, “O Céu é
apenas um Disfarce Azul do Inferno”, “Da Insaciabilidade no Caso ou ao mesmo Tempo um Milagre”,
which was presented at DDD – Festival Dias da
Dança 2017, and “Mysterium Coniunctionis”, which
was presented in the scope of the series “Palcos Instáveis”, in September 2017.

Teatro Municipal do Porto /
DDD – Festival Dias da Dança
Centro Cultural Vila Flor
Câmara Municipal de Viana do Castelo
Theatro Circo
Circular Associação Cultural
Asta – Festival ContraDança
Parceiros partners

Instituto de Filosofia
da Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Instituto de Sociologia da Universidade do Porto
Instituto de Filosofia Luso-Brasileira

Residências residencies

Forum Dança
Materiais Diversos
23 Milhas
Circolando
Centro de Criação de Candoso
Teatro Municipal do Porto
Companhia Instável
Espaço do Tempo

Fotografia photographs

Susana Neves
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Cia. Suave /
Alice Ripoll

Cria
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Cria

“Cria” é um espetáculo de afeto e sensualidade
que convoca a dancinha, o passinho - o primeiro estilo de dança urbana brasileiro -, o funk e a
dança teatro. A peça investiga a noção de Criação, a suas aceções e possibilidades: criar um
espetáculo, criar uma técnica nova como o passinho, criar filhos. Criaturinhas. A criação de
todos nós, que tivemos origem num ato sexual,
ação tão próxima da dança. Rebento. A dança
da vida na favela, uma corda bamba onde cada
instante é valorizado. O coração dizendo “bata!”
e cada bofetão de sofrimento. Cria de uma comunidade. As relações criam movimentos e a
dança recém-nascida aqui é filha desses ódios
e afetos que transformam a violência do atual
contexto brasileiro em potência criativa. “Nóis
é Cria, não é Criado” é o lema deste grupo que
está a circular nos mais importantes festivais de
dança contemporânea na Europa.
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CIA. SUAVE / ALICE RIPOLL Cria

“Cria” [Breed] is an affection and sensuality performance that summons dancinha [little dance],
passinho [little step]—Brazil’s first urban dance
style—funk and theatre dance. The piece looks into
the notion of creation, its meanings and possibilities:
to create a performance, to create a new technique
such as passinho, to raise children. Little creatures.
The making of all of us, originating from a sexual
act, which is so similar to dance. Sprout. The dance
of life in the slums, a tightrope where one values every
moment. The heart saying “hit me!”, and every slap
of suffering. The offspring of a community. Relations
generate movements, and the new-born dance in this
case is the daughter of those hatreds and affections
that turn the violence of Brazil’s current state of affairs into creative power. The motto of this group is
“Nóis é Cria, não é Criado” [We are Cria, not created], and they has been moving around the leading
contemporary dance festivals in Europe.
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Dirigido pela coreógrafa ALICE RIPOLL , a Cia.
Suave teve início com a criação do espetáculo
“Suave”, que uniu o funk à dança contemporânea. Em 2014, no âmbito do projeto “Entrando
na Dança”, do Festival Panorama, dez jovens do
Complexo do Alemão (Rio de Janeiro) foram selecionados para este trabalho. O grupo mostrou
um resultado tão surpreendente que o espetáculo estreou no Festival Panorama e já circulou
pela Europa ao longo de quatro anos consecutivos, tendo sido apresentado nos festivais Noorderzon Performing Arts, Zurich Theaterspetalel, Kampnagel Summer Festival, Festival de
la Cité, e nos teatros Hellerau, HAU, Tanzhaus
nrw, Mousonturm, Centre National de la Danse,
e NorrlandsOperan.

The group is headed by choreographer ALICE RIPOLL,
and it started with the creation of the performance
“Suave”, combining funk and contemporary dance.
In 2014, in the scope of the project “Entrando na
Dança” at Festival Panorama, ten youngsters from
the Complexo do Alemão (Rio de Janeiro) were selected for this piece. The group had such a surprising
outcome that the performance premiered at Festival
Panorama, and it has been touring Europe for four
consecutive years, having been presented at the following festivals and venues: Noorderzon Performing
Arts Festival, Zürcher Theater Spektakel, Kampnagel Summer Festival, Festival de la Cité, Hellerau,
HAU, tanzhaus nrw, Mousonturm, Dance National
Centre and NorrlandsOperan.

Direção director

Direção musical de funk funk musical director

Interpretação performers

Comunicação communication

Alice Ripoll

Tiobil Dançarino Brabo
Kinho JP
VN Dançarino Brabo
Nyandra Fernandes
May Eassy
Romulo Galvão
Sanderson Rei da Quebradeira
Thamires Candida
GB Dançarino Brabo
Ronald Sheik

Assistência de direção/operador de som
assistant director and sound technician

DJ Pop Andrade

Ana Righi

Design gráfico designer

Caick Carvalho

Fotos e vídeo photographs and video

Renato Mangolin

Costureira seamstress

Lucia Lima

Professor de dança dance teacher

Tony Ewerton

Alan Ferreira

Produção producer

Interlocução collaboration

Laura Samy

Rafael Fernandes

Iluminação lighting

Andréa Capella

Figurino costumes

Participaram no processo de criação
creative process support

Jéssica Queiroz
Rodrigo Ninja
Foguinho

Raquel Theo

Imagem de divulgação image © Roberto Mangolin
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Linn da Quebrada

CINEMA
Bixa Travesty

Claudia Priscilla & Kiko Goifman
Oriunda de um bairro desfavorecido de São Paulo, a cantora Linn da Quebrada enfrenta muitos preconceitos,
também por ser negra. As suas canções funk soam como
uma arma contra o machismo. Com uma presença forte
e ousada em palco, ela procura constantemente discutir
e lutar contra paradigmas e estereótipos. Bixa Travesty é
um retrato vibrante da vida e arte de uma das mais fascinantes figuras da cultura queer brasileira da atualidade.
Coming from a poor region of São Paulo, trans singer Linn
da Quebrada faces many prejudices, also for being black. Her
funk songs resonate like a shotgun against machismo. With
a strong and daring presence on stage, she constantly seeks
to discuss and fight paradigms and stereotypes. Tranny Fag
is a vibrant portrait of the life and art of one of the foremost
figures in Brazilian queer culture of our days.
Documentário Documentary, 2018 • 75’
>16 • 3.00€
versão portuguesa com legendagem em inglês

Artista multimédia, Linn encontrou na música,
em 2016, mais um espaço de luta pela quebra
de paradigmas sexuais, de género e corpo. O
primeiro single, “Enviadescer”, causou burburinho pela sua letra direta e um videoclipe que
colocava travestis e corpos efeminados em posição de destaque. Este seria o principal conceito
transmitido por Linn ao longo das músicas divulgadas, como “Talento” e “Bixa Preta”. Em 2017,
a artista assumiu mais uma linguagem artística
lançando “blasFêmea”, a sua primeira experiência audiovisual, cujo guião e realização é da sua
responsabilidade. E não parou por aí. Na mesma
semana, Linn lançou uma campanha de financiamento coletivo para a produção de “Pajubá”,
o seu disco de estreia, que foi lançado em outubro de 2017. Atualmente em digressão com este
álbum, dentro e fora do Brasil, Linn destaca-se
também no cinema nacional, sendo o elemento
principal do filme “Bixa Travesty”.

portuguese version with english subtitles
Imagem de divulgação image © direitos reservados
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ENCONTRO MEETING
Mulheres em Te(n)são

No contexto do foco de artistas brasileiros do DDD 2019
propõe-se uma conversa partilhada com o público sobre
a arte feita pelas mulheres como arma positiva e de resistência no contexto atual da sociedade deste país. Irão
aprofundar-se ideias e impressões sobre a realidade cultural, política e social, entre o Brasil e Portugal. Following
the DDD 2019 focus on Brazilian artists, we propose to engage the audience in a discussion on women’s art as a positive,
resistance weapon in Brazil’s current social context. We shall
deepen ideas and insights about the cultural, political and social reality between Brazil and Portugal.
Com with Nayse Lopez jornalista e diretora artística do
journalist and artistic director at festival PANORAMA, Rio de
Janeiro • Alice Ripoll coreógrafa e intérprete choreographer
and performer • Lia Rodrigues coreógrafa e intérprete
choreographer and performer • Linn da Quebrada artista
multimédia, cantora e ativista transexual multimedia artist,
singer and transsexual activist • Sónia Sobral curadora e
gestora cultural curator and cultural manager
RIVOLI Café
Gratuito free
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LINN DA QUEBRADA

Linn is a multimedia artist who in 2016 found in music another realm in which to fight for the breaking
of sexual, gender and body paradigms. Her first single, “Enviadescer” [Fairysation], triggered a hubbub
because of its straight up lyrics and a video clip that
prominently featured transvestites and effeminate
bodies. That would be the main concept Linn conveyed in the songs she released, such as “Talento”
[Talent] and “Bixa Preta” [Black Faggot]. In 2017,
the artist adopted another artistic language by
launching “blasFêmea” [blasPhemale], her first audio-visual experiment, having written and directed
it. And that wasn’t it. That same week, Linn started
a crowdfunding campaign to produce “Pajubá” [Gossip], her debut album, which was released in October
2017. Currently on tour in Brazil and abroad, Linn
also stands out in the Brazilian film scene, starring
in “Bixa Travesti” [Transvestite Faggot].
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14.30h—18.30h

Drama

Sáb—Dom Sat—Sun

6—7
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Seg—Ter Mon—Tue

OFICINA WORKSHOP
Drama

com with Victor Hugo Pontes
No âmbito da nova criação de Victor Hugo Pontes, “Drama”, será realizada uma oficina orientada pelo coreógrafo, para maiores de 16 anos, com alguma experiência em
artes performativas, visando integrar 10 participantes
no espetáculo a ser apresentado no dia 8 de maio. In the
scope of Victor Hugo Pontes’ new creation, “Drama”, the choreographer will lead a workshop for people over 16 with some
experience in performing arts, aiming at integrating 10 participants in the May 8 performance.
RIVOLI Sala de Ensaios
Destinatários Candidates: >16 com experiência em artes
perfomativas with experience in perfomative arts
Condições de acesso acess conditions: gratuito free
mais informação further information
prod.nomeproprio@gmail.com
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“Drama” retoma a pesquisa de Victor Hugo
Pontes em torno das fronteiras da palavra e
do movimento, do teatro e da dança. Esta nova
criação parte do canónico enredo de Pirandello
“Seis Personagens à Procura de Um Autor”, um
ensaio de teatro subitamente interrompido por
seis personagens que pedem ao diretor da companhia que encene as suas vidas. Num resgate
dessa meta-narrativa, experimenta-se alargar
a discussão sobre o próprio ato criativo: até que
ponto é possível coreografar um clássico da
dramaturgia (que pressupostos se mantém e se
perdem)? De que modo é que o próprio espaço
de ensaio pode espelhar o que não acontece no
palco, mas apenas na cabeça do criador? Através
da multiplicação de personagens, de sucessivas
tentativas e do desdobramento de coreógrafos
que encenam outros coreógrafos, este trabalho
engendra ações em cadeia que colocam o observador no lugar do observado, e vice-versa. Tal
como com Pirandello, “Drama” remete para os
primórdios do jogo teatral: o drama, ou seja, a
forma narrativa em que se imita a ação direta dos
indivíduos.

VICTOR HUGO PONTES Drama

“Drama” resumes Victor Hugo Pontes’ research
on the limits of word and movement, theatre and
dance. This new creation is based on Pirandello’s
canonical plot, “Sei personaggi in cerca d’autore”
[Six Characters in Search of an Author]: a theatre
rehearsal is suddenly interrupted by six characters
who call upon the company’s director to stage their
lives. In an attempt to rescue that meta-narrative,
one tries to broaden the discussion on the creative
act itself: to what extent can one choreograph classical plays (which assumptions hold and which get
lost)? In what way can the rehearsal room itself mirror what does not take place on stage, but only in the
creator’s mind? Resorting to multiple characters,
consecutive attempts and choreographers directing
other choreographers, this piece causes chain actions
that place the one watching in the seat of the one being watched and vice-versa. Just like in Pirandello,
“Drama” refers to the beginnings of the theatrical
game: drama, that is to say the narrative form in
which one imitates the direct actions of people.
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VICTOR HUGO PONTES

nasceu em Guimarães, em
1978. É licenciado em Artes Plásticas – Pintura,
pela Faculdade de Belas Artes da Universidade
do Porto. Em 2001, frequentou a Norwich School
of Art & Design, Inglaterra. Concluiu os cursos
profissionais de Teatro do Balleteatro Escola
Profissional e do Teatro Universitário do Porto,
bem como o curso de Pesquisa e Criação Coreográfica do Forum Dança. Como criador, a sua carreira começa a despontar a partir de 2003 com
o trabalho “Puzzle”. Desde então, vem consolidando a sua marca coreográfica, tendo apresentado o seu trabalho por todo o país, assim como
em Espanha, França, Itália, Alemanha, Rússia,
Áustria, Brasil, entre outros. É, desde 2009, o
diretor artístico da Nome Próprio – Associação
Cultural, com sede no Porto e uma das estruturas residentes do Teatro Campo Alegre, no âmbito do programa Campo Aberto.

VICTOR HUGO PONTES

Direção e coreografia
director and choreographer

Interpretação performers

Victor Hugo Pontes

Cenografia set design

F. Ribeiro

Desenho de luz e direção técnica
lighting design and technical director

was born in Guimarães, in
1978. He has a degree in visual arts (painting) from
the Faculty of Fine Arts of the University of Porto.
In 2001, he attended the Norwich School of Art and
Design, in England. He completed the professional
theatre courses at Balleteatro Professional School
and Porto University Theatre, as well as the research
and choreographic creation course at Forum Dança.
He started to emerge as a creator as of 2003 with
“Puzzle”. He has been consolidating his choreographic imprint since then, having presented his work all
over the country, as well as in Spain, France, Italy,
Germany, Russia, Austria and Brazil, among others. He’s been the artistic director of Nome Próprio
– Associação Cultural since 2009, which is based in
Porto and one of the resident companies at Teatro
Campo Alegre in the scope of the Teatro em Campo
Aberto programme.

Ángela Diaz Quintela
Daniela Cruz
Dinis Santos
Félix Lozano
Pedro Frias
Valter Fernandes
Vera Santos
Participantes da comunidade local local participants

Wilma Moutinho

Música original original music

Rui Lima
Sérgio Martins

Estagiária internship

Liliana Oliveira

Direção de produção production director

Joana Ventura

Pianista pianist

Joana Gama

Assistente de produção production assistant

Mariana Lourenço

Figurinos costumes

Cristina Cunha
Victor Hugo Pontes

Apoio dramatúrgico dramaturgical assistant

Madalena Alfaia

Assistente de direção assistant director

João Santiago

Coprodução co-produced by

Teatro Municipal do Porto /
DDD – Festival Dias da Dança
Nome Próprio
Centro Cultural
Vila Flor
São Luiz Teatro Municipal
Apoio à residência artística
artistic residency support

Circolando
Teatro Nacional São João

Imagem de divulgação image © Júlio Éme
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Rita
Teodoro
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Assombro

WORKSHOP DE BUTOH

com with Ana Rita Teodoro

Ana Rita Teodoro tem desenvolvido a sua pesquisa coreográfica apoiando-se em investigações e experiências com
a dança butoh, sobretudo no trabalho de Tatsumi Hijikata
e de Kazuo Ohno. Neste workshop, a artista vai partilhar
o contexto histórico do butoh e propor práticas associadas
à construção de um corpo-butoh e de uma dança-butoh.
Ana Rita Teodoro has carried out her choreographic research based on studies about and experiments with butoh dance,
especially the work of Tatsumi Hijikata and Kazuo Ohno. In
this workshop, the artist will share butoh’s historical context,
and put forward practices associated with the development
of a butoh body and a butoh dance.
RIVOLI Pequeno Auditório
Destinatários Candidates: >12 (max. 25)
Condições de acesso acess conditions: 2.00€ ou gratuito
(mediante apresentação de bilhete para o espetáculo
Free upon presentation of ticket for the performance)
mais informação further information dddextra@festivalddd.com
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A sombra de um país não larga o seu corpo. Presente mas ignorada, essa sombra é parte integrante do sujeito e da sua identidade cultural.
Um solo que apresenta uma série de quadros
vivos, canções que emergem de uma voz deslocada da boca, “Assombro” tenta compreender
pela dança e a reativação de cantos tradicionais
portugueses, os fantasmas que nos assombram
hoje. Chamá-los, ouvir as suas vozes e através de
meios de dissociação, procurar a transgressão.
A partir de canções de mulheres, as músicas foram selecionadas dos registos de Giacommetti
(anos 60/70), do projeto “A Música Portuguesa
a Gostar Dela Própria”, de Tiago Pereira, e de
fontes de transmissão oral familiar. Um pretexto para falar da crise de identidade e das condições femininas. Que lugar resta para as canções
do passado, em perigo de serem esquecidas nos
arquivos? Canções engolidas pelo tempo reivindicam a sua voz atual.

ANA RITA TEODORO Assombro

A country’s shadow won’t leave her body. Existent
but overlooked, that shadow is part of the subject and
his cultural identity. “Assombro” [Amazement] is a
solo piece made up of a series of living tableaux, songs
that arise from a voice dislocated from the mouth.
It seeks to understand the ghosts haunting us today
by dancing and reviving Portuguese traditional
songs. It calls them, listens to their voices and looks
for transgression through means of dissociation.
Based on women songs, the music was selected from
Giacometti’s records (1960s and 70s), Tiago Pereira’s project “A Música Portuguesa a Gostar Dela
Própria” [Portuguese Music Liking Itself] and other sources of family oral transmission. An excuse to
discuss identity crisis and womanhood. What place
is left for the songs from the past, which are in danger
of being forgotten in the archives? Songs that were
swollen by time, and that claim to be heard today.

84

DDD 2019

nasceu em 1982. É mestre
em Dança, Criação e Performance pelo CNDC de
Angers e pela Universidade Paris 8, tendo desenvolvido a criação de uma “Anatomia Delirante”.
Mais recentemente, desenvolveu uma pesquisa
em torno da transmissão da dança butoh com
o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian e do
CND (Centre National pour la Danse, França) que
resultou na conferência dançada “Your Teacher,
please”. Estudou o corpo através das disciplinas
de anatomia, paleontologia e filosofia no c.e.m.
com Sofia Neuparth, e o Chi Kung na Escola de
Medicina Tradicional Chinesa de Lisboa. Criou
as peças “MelTe”, apresentada em 2016 no DDD
– Festival Dias da Dança; “Orifice Paradis”, “Sonho d’Intestino”, “Palco”, apresentadas no DDD
– Festival Dias da Dança 2018; e “Assombro”. Colabora com diferentes artistas em projetos pontuais. É artista associada da Associação Parasita em Portugal com João dos Santos Martins
e artista associada do CND desde 2017.
ANA RITA TEODORO

Coreografia e interpretação
choreographer and performer

Ana Rita Teodoro

Desenho de luz lighting design

José Álvaro Correia

Adaptação do desenho de luz e operação
lighting design adjustment and technician

Jay Collin

Produção produced by

Associação Parasita - Sinara Suzin

Coprodução co-produced by

Théâtre de Vanves

Com o apoio de with the support of

Fundação Calouste Gulbenkian
CND Pantin (Centre National de la Danse)

Residências artísticas artistic residencies

Espaço do Tempo (Montemor-o-Novo, Portugal)
CND Patin (Centre National pour la Danse, Pantin)

Imagem de divulgação image © Nuno Figueira
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ANA RITA TEODORO Assombro

was born in 1982. She has a
master’s degree in dance, creation and performance
from the National Contemporary Dance Centre in
Angers and the University of Paris VIII, having
created “Anatomia Delirante” [Delirious Anatomy]. More recently, she carried out a research on
the transmission modes of butoh dance with the
support of the Calouste Gulbenkian Foundation
and the National Dance Centre (CND), in France,
which resulted in the dancing lecture “Your Teacher,
please”. She studied the body, having taken anatomy,
palaeontology and philosophy classes at c.e.m. with
Sofia Neuparth, and Chi Kung at the Lisbon School
of Traditional Chinese Medicine. She created the
pieces “MelTe”, presented at DDD – Festival Dias
da Dança 2016, “Orifice Paradis”, “Sonho d’Intestino” [Gut’s Dream] and “Palco” [Stage], presented at
DDD – Festival Dias da Dança 2018, and “Assombro” [Amazement]. She works with several artists
in occasional projects. She’s an associate artist at
Associação Parasita (with João dos Santos Martins)
and at CND since 2017.
ANA RITA TEODORO
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Dream is the dreamer

“Dream is the dreamer” é o título para uma evocação espacial, um exercício cénico onde uma
topografia ficcional é ativada, estabelecendo um
imaginário coletivo, através do desenvolvimento
da palavra e do gesto. O palco vazio é intercetado por um protocolo de coordenadas, onde uma
sequência de eventos é descrito e incorporada,
estabelecendo uma temporalidade cênica. A construção da experiência sensível do corpo começa
a partir do exercício de contemplação, onde uma
personagem solitária se encontra em contraste
com a linha do horizonte. Através da manipulação de matérias plásticas, as dimensões monstruosas e humanas de um corpo-pele-carne, são
colocadas em relação e evidência.
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“Dream is the dreamer” is the title of a spatial evocation, a scenic exercise in which the development of
word and gesture activates a fictional topography
and establishes a collective imaginary. The empty
stage is intersected by a protocol of coordinates,
describing and incorporating a sequence of events,
and establishing a scenic time zone. The starting
point to develop the body’s sensitive experience is a
contemplation exercise in which a lonely character
stands in contrast to the line of the horizon. By manipulating plastic materials, one relates and demonstrates the monstrous and human dimensions of a
body-skin-flesh.
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CATARINA MIRANDA

tem vindo a desenvolver e
apresentar projetos de criação maioritariamente para palco, trabalhando com linguagens que
intercetam dança, voz, cenografia e luz, abordando o corpo como um veiculo de transformação hipnagógica e de consciência do presente.
Apresentou as peças “Boca Muralha”, “Reiposto
Reimorto”, “Shark” e “Ram Man” em vários contextos, como no Festival Materiais Diversos, no
Circular Festival, no Teatro Municipal do Porto,
no Dock11 (Berlim), no DanceBox (Kobe/Japão)
e o no Teatro Nacional São João.

CATARINA MIRANDA

Direção artística, cenografia e texto
artistic director, set design and text

Direção técnica e produção
technical direction and production

Performance

Produção produced by

Apoio dramatúrgico e música
dramaturgy assistant and music

Coprodução co-produced by

Catarina Miranda

André Cabral

Jonathan Saldanha

Desenho de Luz light design

Cárin Geada
Catarina Miranda

Olhar exterior outside look

Cristina Planas Leitão
Luísa Saraiva

Produção executiva executive production

has been developing and presenting creative projects mostly for the stage, employing languages that intersect dance, voice, set
design and lighting, addressing the body as a means
of hypnagogic transformation and awareness of the
present. She presented the plays “Boca Muralha”,
“Reiposto Reimorto”, “Shark” and “Ram Man” at
several venues and festivals, including Materiais
Diversos, Circular Festival, Teatro Municipal do
Porto, Dock11 (Berlin), Dance Box (Kobe/Japan)
and Teatro Nacional São João.

Patrícia Gilvaia

Patrícia Gilvaia

Teatro Municipal do Porto
Festival Explore Dance
Srishti Institute
Apoio support

Pact Zollverein
Materiais Diversos
Grand Studio Brussels
Espaço do Tempo
CCN-ICI/Exerce
Nave

Sara Gomes

Imagem de divulgação image © direitos reservados
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Vera Mantero

As práticas
propiciatórias
dos acontecimentos
futuros
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As práticas propiciatórias dos acontecimentos futuros

Respondendo ao desafio da historiadora de arte
Paula Pinto, Vera Mantero aborda o trabalho do
operador estético Ernesto de Sousa (1921-1988).
Entre 1966 e 1968 este curador, teórico e artista
multidisciplinar leva a cabo um amplo estudo e
levantamento fotográfico sobre escultura popular
portuguesa, explorando a possibilidade de “uma
outra história da arte”, ou mesmo de uma “anti-arte”. Posteriormente, Ernesto de Sousa, que
já tinha uma breve carreira como realizador de
cinema, faz um desvio em direção à vanguarda
e à arte experimental, tornando-se muito próximo do movimento Fluxus e de artistas como
Wolf Vostell, Robert Filliou, George Maciunas ou
Joseph Beuys. Trabalhando a partir de imagens,
ações, objetos e texto, o espetáculo convoca as
pesquisas de Ernesto de Sousa em torno do cinema, da arte popular e da arte experimental. Uma
tentativa de renovar o mixed media e das desejadas ligações entre arte popular e arte erudita.
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Vera Mantero meets art historian Paula Pinto’s challenge and addresses the work of aesthetic operator
Ernesto de Sousa (1921-1988). Between 1966 and
1968, this curator, theoretician and multidisciplinary artist undertakes an extensive study and photographic survey on Portuguese popular sculpture,
exploring the possibility of “another art history”, or
even an “anti-art”. Later, Ernesto de Sousa, who already had a brief career as a film director, makes a
detour toward avant-garde and experimental art,
becoming very close to the Fluxus movement and
artists such as Wolf Vostell, Robert Filliou, George
Maciunas and Joseph Beuys. This performance is
based on images, actions, objects and texts, and it
convenes Ernesto de Sousa’s research on cinema,
popular art and experimental art. It is a renewal of
mixed media and of the desired links between popular art and high art.
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VERA MANTERO estudou dança clássica com
Anna Mascolo e integrou o Ballet Gulbenkian
entre 1984 e 1989. Tornou-se um dos nomes centrais da Nova Dança Portuguesa, tendo iniciado
a sua carreira coreográfica em 1987 e mostrado
o seu trabalho por toda a Europa, Argentina,
Uruguai, Brasil, Canadá, Coreia do Sul, EUA e
Singapura. Desde 2000 dedica-se também ao
trabalho de voz, cantando repertório de vários
autores e cocriando projetos de música experimental. Em 1999 a Culturgest organizou uma
retrospectiva do seu trabalho até à data, intitulada “Mês de Março, Mês de Vera”. Representou
Portugal na 26ª Bienal de São Paulo 2004, com
“Comer o Coração”, criado em parceria com Rui
Chafes. Em 2002 foi-lhe atribuído o Prémio Almada (IPAE/Ministério da Cultura) e em 2009 o
Prémio Gulbenkian Arte pela sua carreira como
criadora e intérprete.

VERA MANTERO

Direção artística e interpretação
artistic director and performer

Realização e edição vídeo
video director and editing

Interpretação e cocriação
performers and co-creators

Captação de imagem camera operators

Vera Mantero

Henrique Furtado Vieira
Paulo Quedas
Vânia Rovisco

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

Hugo Coelho – Aldeia da Luz

Hugo Coelho
Paulo Quedas

Figurinos costumes

Carlota Lagido

Assistência assistant

Inês Cartaxo

Assistência na pesquisa
research assistant

Tiago Barbosa

Apoio à execução de adereços
props assistant

Rita Rosa Pico

Produção produced by

O Rumo do Fumo

Apoio à Investigação research support

Isabel Alves
Paula Pinto

Espaço e elementos cénicos set design

André Guedes com a equipa with the team

Som e objetos sonoros
sound design objects

João Bento

Desenho de luz e direção técnica
light design and technical director

Coprodução co-produced by

Teatro Municipal do Porto /
DDD – Festival Dias da Dança
Alkantara Festival
Apoio support

Fondation d’Entreprise Hermès no âmbito
do programa under the program New Settings
Câmara Municipal de Lisboa

Imagem de divulgação image © direitos reservados
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Anaísa Lopes

HIP.
a pussy
point of view.
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HIP. a pussy point of view.

A carne, as peles, a massa, o contentor. Grito.
Questiono a hipersexualização do movimento e
a obsessão com a forma, o que é tolerado, o que
é deturpado, o que é proibido, o que é exibido.
Nos círculos, acentuações, vibrações, tremores.
Do privado e do público, do ritual, de antes e de
hoje, tudo sem geografia definida, a não ser a do
corpo. Em todos, o feminino e masculino de ser
mulher num espaço social e político de poder e
vulnerabilidade, na reivindicação de liberdade,
diversão, prazer e dor. A reclamação do espaço
do corpo, através de uma extrema exposição e
competição, ou a castração e hiper-proteção do
mesmo. O medo do ataque deixando o corpo à
frente na luta. Pode ser um manifesto.
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ANAÍSA LOPES HIP. a pussy point of view.

Flesh, flaccid skin, mass, the vessel. Shout. I question the hyper-sexualization of movement and the
obsession with shape and what is tolerated, distorted, forbidden, what is displayed — in circles, accentuations, vibrations, tremors. Of things private and
public, of ritual, from before and today, all with no
defined geography but the body itself. In all these, the
femininity and masculinity of being a woman in a
social and political space of power and vulnerability,
claiming freedom, amusement, pleasure and pain.
Reclaiming the body’s own space through extreme
exposure and competition, or its castration and
hyper-protection. The fear of an attack leaving the
body up front in the struggle. It may be a manifest.
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ANAÍSA LOPES

(mais conhecida como Piny) nasceu em Lisboa em 1981. Terminou o Curso de Arquitectura em Lisboa em 2007 e, logo depois a
Pós-Graduação em Cenografia. Iniciou aulas de
dança oriental em 1999 e em 2003 muda o foco
para as danças urbanas e forma o primeiro coletivo feminino (crew) Butterfliesoulflow. Em 2012
termina a Licenciatura em Dança na ESD e forma
a Companhia Orchidaceae Urban Tribal. Apresentou a sua primeira criação “Corpo (i)lógico”,
no Festival de Criadores Emergentes em 2011.
Coreografou a peça “Periférico” de Vhils, para
a BoCA Bienal (2017). Como intérprete trabalhou com Kwenda Lima, Filipa Francisco, Tiago
Guedes, Victor Hugo Pontes, Ricardo Ambrózio,
Tânia Carvalho, Marco da Silva Ferreira, Raquel
Castro e Cristina Planas Leitão.

ANAÍSA LOPES

Conceito e direção artística
concept and artistic director

Apoio dramatúrgico dramaturgy assistants

Interpretação performer

Coprodução co-produced by

Anaísa Lopes a.k.a Piny

Anaísa Lopes a.k.a Piny

Sonoplastia e apoio à pesquisa
sound designer and research assistant

Pedro Coquenão a.k.a Batida

Consultoria movimento
movement consultants

Blaya
Sofia Franco
Luísa Correia

(better known as Piny) was born in
Lisbon, in 1981. She completed a degree in architecture in Lisboa, in 2007, and then a postgraduate degree in set design. She started having oriental dance
classes in 1999, and in 2003 she shifted her focus
onto urban dances, and formed her first all-women
crew, Butterfliesoulflow. In 2012, she completed a
degree in dance at the Higher School of Dance, and
she founded the Orchidaceae Urban Tribal dance
company. She presented her first production, “Corpo (i)lógico”, at Festival de Criadores Emergentes
in 2011. She choreographed Vhils’ piece “Periférico”
[Peripheral] for BoCA – Biennial of Contemporary
Arts (2017). As a performer, she worked with Kwenda Lima, Filipa Francisco, Tiago Guedes, Victor
Hugo Pontes, Ricardo Ambrózio, Tânia Carvalho,
Marco da Silva Ferreira, Raquel Castro and Cristina Planas Leitão.

Cristina Planas Leitão
Marco da Silva Ferreira

Teatro Municipal do Porto /
DDD – Festival Dias da Dança
Residências Artísticas artistic residencies

Teatro Municipal do Porto
O Espaço do Tempo
Estúdio Victor Cordon

Apoio support

Jazzy Dance Studios

Imagem de divulgação image © direitos reservados
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Wilde

No âmbito do programa Artista Associado do
Teatro Municipal do Porto para as temporadas
17/18 e 18/19, repomos o “Wilde”, peça que Jorge Andrade desenvolveu com a sua companhia,
a mala voadora, e o coreógrafo Miguel Pereira.
“Wilde” baseia-se em “Lady Windermere’s Fan:
A Play About a Good Woman”, de Oscar Wilde –
uma sátira ao moralismo vitoriano, a partir da
versão radiofónica da peça produzida nos anos
40 pela BBC Radio 7. O final feliz da peça é garantido pela ardilosa construção de uma mentira por uma mulher cuja reputação é duvidosa. A
apropriação da apropriação, através desse registo, resulta num espetáculo em que atores e bailarinos tentam sobrepor-se à gravação, através
de uma mistura de playback, teatro, opereta e
dança. Todas as personagens têm a mesma aparência de mulher idealizada, padronizando a figura feminina e confundindo as diferenças entre
bons e maus, homens e mulheres, novos e velhos.
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In the last stretch of Jorge Andrade’s work as associated artist at Teatro Municipal do Porto during the 2017/18 and 2018/19 seasons, we bring back
“Wilde, which he developed with his company, mala
voadora, and with choreographer Miguel Pereira.
“Wilde” is based on Oscar Wilde’s “Lady Windermere’s Fan: A Play About a Good Woman” (a satire on Victorian morality), and more specifically on
BBC Radio 7’s radio version of the play from the
1940s. The cunning elaboration of a lie by a woman
with a dubious reputation ensures the play’s happy
ending. The appropriation of the appropriation by
means of that recording results in a performance in
which actors and dancers try to outweigh it through
a mixture of playback, theatre, operetta and dance.
All characters look like the same ideal woman, thus
standardising the female figure and blurring the
differences between good and evil, man and woman, young and old.

MALA VOADORA & MIGUEL PEREIRA Wilde
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A MALA VOADORA foi fundada por Jorge Andrade e José Capela, e apresentou o seu primeiro espetáculo em 2003. Para além de Portugal,
apresentou espetáculos na Alemanha, Bélgica,
Bósnia Herzegovina, Brasil, Cabo Verde, Escócia,
Estados Unidos da América, Finlândia, França,
Grécia, Inglaterra, Líbano, Luxemburgo e Polónia. Em 2013, inaugurou o edifício da Rua do
Almada, no Porto.
estudou na EDCN e na ESD
(Lisboa/Portugal) e foi bolseiro em Paris e Nova
Iorque. Como intérprete trabalhou com Francisco Camacho, Vera Mantero, Jorge Silva Melo,
entre outros, e com Jérôme Bel em “Shirtologia
(Miguel)”. Como criador destaca a obra “Antonio
Miguel”, com que recebeu o Prémio Revelação
José Ribeiro da Fonte do Ministério da Cultura
e a menção honrosa do prémio Acarte/Fundação
Calouste Gulbenkian (2000). É artista associado
d’O Rumo do Fumo desde 2000.
MIGUEL PEREIRA

Direção directors

Jorge Andrade
Miguel Pereira

Com with

Carla Bolito
Joana Bárcia
Jorge Andrade
Maria Matos
Miguel Pereira
Nuno Lucas
Tiago Barbosa

Cenografia set design

José Capela

was founded by Jorge Andrade and
José Capela, and it presented its first performance
in 2003. Aside from Portugal, mala voadora has
performed in Germany, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Cape Verde, Scotland, the USA,
Finland, France, Greece, England, Lebanon, Luxembourg and Poland. In 2013, it inaugurated the
building at Rua do Almada (Porto).
MALA VOADORA

attended the National Conservatory Dance School and the Higher School of Dance
of Lisbon (Portugal), and he went to Paris and New
York with a scholarship. As a performer he worked
with Francisco Camacho, Vera Mantero and Jorge
Silva Melo, among others. He also worked with
Jérôme Bel on “Shirtology (Miguel)”. As a creator
he highlights “Antonio Miguel”, for which he received
the José Ribeiro da Fonte New Talent Award and an
honourable mention by Acarte-Calouste Gulbenkian Foundation (2000). He has been an associated
artist at O Rumo do Fumo since 2000.
MIGUEL PEREIRA

Banda sonora soundtrack

Jari Marjamäki

Fotografia de cena set photography

José Carlos Duarte

Produção produced by

mala voadora
O Rumo do Fumo

Coprodução co-produced by

Culturgest
Teatro Viriato

Residências artísticas artistic residencies

Fórum Dança
alkantara
Zé dos Bois

Figurinos costumes

José Capela

Luz lighting

Imagem de divulgação image © José Carlos Duarte
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Dom Sun

4 & 8 Numerical series

WORKSHOP

Com with Tao Ye e Duan Ni (Tao Dance Theatre)
As coreografias da companhia TAO Dance Theatre têm
marcadamente um estilo minimalista, de repetição e restrição. O seu processo criativo é caraterizado por conceitos como o foco nas linhas que a coluna descreve, a substituição da banda sonora pelos sons vocais dos bailarinos,
fazendo com que estes se transformem num “sistema de
som móvel”. Os seus trabalhos foram aclamados como
“definitivamente pioneiros” e são desafiadores quer para
os bailarinos quer para os espectadores. Neste workshop
experimentam-se estas técnicas, num ambiente informal.
The TAO Dance Theatre choreographies have a notoriously
repetitive and limited minimalist style. Their creative process includes concepts like focusing on the lines the column
outlines and replacing the soundtrack for the dancers’ vocal
sounds, turning them into a “portable sound system”. Their
works have been acclaimed as “definitively ground-breaking”,
and they challenge both the dancers and the audience. In this
workshop, one will try these techniques in an informal setting.
RIVOLI Sala de Ensaios

Como lugar de partida, considera-se que um título é insuficiente para condensar o sentido de
uma dança, por limitar e dirigir imediatamente
o ponto de vista do espetador. Por isso, a série
numérica constrói combinações possíveis que
abrem espaço à imaginação e pretendem transcender a dualidade do pensamento abstrato vs.
concreto. “4 & 8” é a combinação escolhida para
descobrirmos o virtuosismo dos bailarinos da
companhia e a capacidade de simetria dos seus
corpos no palco, uma visão sublime. Em “4”, quatro bailarinos permanecem de pé e deslocam o
peso do corpo de forma circular e cíclica gerando, sem se tocarem, um sentido de unidade. Em
“8”, oito bailarinos formam uma linha no solo e
acumulam movimentos sequenciais em repetição-ritual, sob hipnótica música de Xiao He, compositor de indie-folk-rock chinês. Tao Ye dirá que
nenhuma palavra específica é capaz de expressar o
sentido desta noite.

As a starting point, one considers that a title is not
enough to condense the meaning of a dance, for it
immediately limits and steers the spectator’s point
of view. For this reason, the numerical series comes
up with possible combinations that make room for
imagination and aim at transcending the abstract
versus concrete thinking duality. “4 & 8” is the chosen combination to determine the virtuosity of the
company’s dancers, and their ability to display their
bodies symmetrically on stage—a sublime vision. In
“4”, four dancers standing up shift their body weight
in a round and cyclical manner, thus generating a
sense of unity without touching one another. In “8”,
eight dancers form a line on the ground, and keep
on doing repetitive-ritual sequential movements
to the sound of Chinese indie-folk-rock composer
Xiao He’s hypnotic music. Tao Ye will say that “no
specific words can express the meaning of tonight’s
performance”.

Destinatários Candidates: >12 interessados com ou sem
experiência open to everyone; no experience required
Condições de acesso acess conditions: 2.00€ ou gratuito
(mediante apresentação de bilhete para o espetáculo
Free upon presentation of ticket for the performance)
mais informação further information dddextra@festivalddd.com
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TAO DANCE THEATER

é uma companhia de dança fundada por Tao Ye, Duan Ni e Wang Hao em
2008. Nos últimos 10 anos, a companhia visitou
mais de 40 países, participando em mais de 100
festivais com os seus espetáculos, tornando-se
uma das companhias que mais curiosidade tem
despertado em todo o mundo. Foi, de resto, a
primeira companhia chinesa a atuar em locais
como o Lincoln Center for the Performing Arts,
nos Estados Unidos da América, no Edinburgh
International Festival, no Reino Unido, na Sydney Opera House, na Austrália, ou no Theatre
de la Ville de Paris, em França. A TAO Dance
Theatre despertou a atenção da industria da
moda chinesa, levando à colaboração com várias marcas, revistas e fotógrafos consagrados.
A Vogue China já convidou a companhia para
ser destaque por três vezes, sendo que, durante
a Semana da Moda de Paris, em 2015, foi convidada para colaborar no desfile do designer japonês Yohji Yamamoto.

TAO DANCE THEATER

4

8

is a dance company established by Tao Ye, Duan Ni and Wang Hao in 2008.
In the last 10 years, the company toured more than
40 countries, and participated in over 100 festivals,
becoming one of the companies that more curiosity
arouses all over the world. In fact, it was the first
Chinese company to perform at the Edinburgh International Festival (United Kingdom), and in venues
such as the Lincoln Center for the Performing Arts
(USA), the Sydney Opera House (Australia), or the
Theatre de la Ville de Paris (France). TAO Dance
Theatre got the attention of the Chinese fashion industry, ending up working with several established
brands, magazines and photographers. Vogue China
has proposed to spotlight the company three times,
and during the Paris Fashion Week 2015 it was
invited to collaborate on Japanese designer Yohji
Yamamoto’s fashion show.

Coreografia choreography

Coreografia choreography

Música music

Música music

Ensaiador rehearsals

Ensaiador rehearsals

Desenho de luz lighting design

Desenho de luz lighting design

Figurinos costumes

Figurinos costumes

Intérpretes performers

Interpretação performers

Apoio support

Com o apoio de with the support of

Tao Ye

Xiao He

Duan Ni

Ma Yue
Tao Ye

Tao Ye
Li Min

Bailarinos da dancers of TAO Dance Theater

Gdansk Festival, Polónia

Tao Ye

Xiao He

Duan Ni

Tao Ye
Ma Yue

Tao Ye
Duan Ni

Bailarinos da dancers of TAO Dance Theater

Shanghai International Arts Festival
Sadler’s Wells (Londres)
Aian Art Theater (Gwangju Coreia do Sul)
National Taichung Theater

Imagem de divulgação image © Tao Yei e and Fan Xi
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FITEI 2019

Festival Internacional
de Teatro de Expressão Ibérica no at TMP

Hotel Europa / André Amálio
Amores pós-coloniais
Felipe Hirsch
Democracia
LAMA — João de Brito
Seattle
Tiago Correia / A Turma
Pela Água
Pedro Gil
Don juan esfaqueado na Avenida da Liberdade
Cia. Hiato
Odisseia
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Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica

O FITEI 2019 dedicará a sua 42ª edição a um Brasil Descolonizado. É a primeira vez que o tema do
FITEI versa as geografias, os territórios, de uma
forma tão clara, desde que a nova direção artística começou a entender todas as edições do festival também como espaços de reflexão temáticos.
A cena teatral brasileira vive, ao mesmo tempo,
uma enorme retração de financiamentos e um
momento pujante de contestação e inspiração.
No FITEI 2018, já tínhamos recebido espetáculos paradigmáticos dos últimos anos da criação
brasileira, como foi "Caranguejo Overdrive" da
Aquela Cia., do Rio de Janeiro. Na presente edição, reforçaremos a programação de obras do
país irmão e colocaremos, como de costume, as
atividades complementares gravitando à volta
do tema Brasil Descolonizado. O Festival continuar-se-á a dividir nas secções tradicionais do
certame, como são: a Seleção FITEI; o Isto não é
uma escola FITEI; o FITEI aberto e o FITEI e as
escolas do Porto. Integrado na programação do
TMP, o FITEI apresentará obras brasileiras, ou
encenadas por brasileiros, como serão o caso
de "Democracia", encenado por Felipe Hirsch
a partir da obra Facsímil, do chileno Alejandro
Zambra, e "Odisseia", da Cia. Hiato, do inspirado encenador e dramaturgo paulistano Leonardo Moreira. Farão ainda parte da programação
do FITEI no TMP o regresso de André Amálio,
com "Amores Pós-Coloniais"; A Turma que irá
apresentar o espetáculo "Pela Água"; os Lama
com "Seattle" e o espetáculo "D. Juan esfaqueado
na Avenida da Liberdade", encenado por Pedro
Gil. Receberemos ainda, como de costume, exposições, documentários e formações que ponderam o Brasil. Será o primeiro ano da semana
de programadores +, organizada em estreita
colaboração com o Festival DDD que contará
com criadores portugueses do teatro, da dança,
da performance, da instalação e da música, em
cinco dias de intensa programação artística, que
decorrerá na convergência dos dois Festivais.

The 42nd edition of FITEI is dedicated to Decolonised Brazil. It is the first time its theme so clearly
focuses on geographies and territories since the new
artistic direction started looking at every edition
of the festival also as a place of thematic reflexion.
The Brazilian theatrical scene is undergoing both
tremendous financing constraints and a thriving
period of protest and inspiration. During FITEI
2018, we had already welcomed plays that are paradigmatic of Brazilian creations in recent years,
like “Caranguejo Overdrive”, by Aquela Cia., from
Rio de Janeiro. In this edition, we will increase the
number of pieces coming from our brother country,
and the complementary activities shall gravitate
around the theme—Decolonised Brazil—as usual.
As always, the Festival divides into its traditional
sections: Fitei Selection, This Is not a Fitei School,
Open Fitei, and Fitei and Porto’s Schools. Included
in TMP’s programme, FITEI will present Brazilian
or Brazilian-directed plays, such as “Democracia”
[Democracy], directed by Felipe Hirsch and based
on “Facsímil”, by Chilean Alejandro Zambra, and
“Odisseia” [Odyssey], produced by Cia. Hiato and
directed by inspired director and playwright Leonardo Moreira from São Paulo. FITEI will also bring to
TMP André Amálio, returns with “Amores Pós-Coloniais” [Pos-Colonial Love]. A Turma will present
the performance “Pela Água” [Crossing the Water],
and there’s also “Seattle”, by Lama, and “Don Juan
Esfaqueado na Avenida da Liberdade” [Don Juan
Stabbed on Liberty Avenue], directed by Pedro Gil.
As usual, we’ll have exhibitions, documentaries and
trainings, this time contemplating Brazil.
This is the first year of the + Programmers Week,
which is organised in close collaboration with Festival DDD. It features Portuguese creators from the
fields of theatre, dance, performance, installation
and music over the course of five days of intense artistic programming, and stands at the point of convergence of the two festivals.

GONÇALO AMORIM
Diretor do Director of Fitei
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Hotel Europa /
André Amálio

Amores
pós-coloniais
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FITEI 2019

Amores pós-coloniais

“Amores pós-coloniais” inicia um novo capítulo
na companhia Hotel Europa, estendendo o ciclo
de investigação do colonialismo ao tema do amor.
Este espetáculo de teatro documental pretende
refletir sobre o amor enquanto espaço político,
discutindo o que significava amar no espaço colonial e pós-colonial, usando como metodologia
um cruzamento entre a pesquisa de arquivo e a
recolha de testemunhos reais. Pretende retratar
políticas do amor no espaço colonial e perceber
como a violência do colonialismo condicionava
as relações amorosas. Parte de uma variada e
extensa recolha de testemunhos de pessoas que
viveram esta realidade, desde antigos soldados
portugueses que tiveram filhos com mulheres de
África no tempo da guerra, a mulheres de origem portuguesa que se apaixonaram por homens
negros pertencentes aos movimentos de Libertação. Um olhar também sobre as relações que
emergiram entre os países Africanos e os países
da Europa de Leste, tentando fazer o escrutínio
do que era o amor durante o período Colonial e
Pós-Colonial.
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“Amores Pós-Coloniais” [Post-Colonial Love] marks
the beginning of a new chapter for Hotel Europa,
extending its research series on colonialism into
the theme of love. This documentary theatre performance intends to reflect upon love as political space,
discussing what it meant to love within the colonial
and post-colonial space. Its method involves intersecting archive research and the gathering of real
testimonies. Its goal is to depict love policies in the
colonial space, and to understand how colonialism
violence interfered with love affairs. The performance
is based on a wide-ranging, extensive gathering of
testimonies from people who experienced that reality, from former Portuguese soldiers who had children with African women during the time of war to
women of Portuguese origin who fell in love with
black men belonging to the liberation movements. It
is also a look into the relations arising between African and Eastern Europe countries, in an attempt
to scrutinise what was love during the colonial and
post-colonial period.

HOTEL EUROPA / ANDRÉ AMÁLIO Amores pós-coloniais
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HOTEL EUROPA

é uma companhia formada por
dois artistas de dois países diferentes (Portugal
e República Checa) e oriundos das disciplinas da
dança e do teatro. André Amálio e Tereza Havlíc
ková conheceram-se no programa de mestrado
MA Performance Making na Goldsmiths University, em Londres. Têm vindo a colaborar juntos,
desenvolvendo trabalho que explora as fronteiras entre a dança, performance e teatro num
processo de criação coletiva com referências de
cultura popular e clássica, criando espetáculos
que permitem ao público a oportunidade de viajar entre culturas, tempos e géneros.

HOTEL EUROPA

Criação created by

Cenografia set design

Cocriação / movimento
co-creator / movement

Desenho de luz e direção técnica
lighting design and technical director

Com cast

Produção produced by

André Amálio

Tereza Havlícková

André Amálio
Júlio Mesquita
Laurinda Chiungue
Pedro Salvador
Romi Anauel
Tereza Havlícková

is a duo of artists from two different
countries (Portugal and the Czech Republic) with a
dance and theatre background. André Amálio and
Tereza Havlícková met while attending the master’s
degree in performance making at Goldsmiths, University of London. They’ve been working together
ever since, creating performances that explore the
boundaries between dance, performance and theatre. Their collective creations include references
from both popular and classical culture, and allow
the audience to travel between cultures, time periods and genres.

Pedro Silva

Carlos Arroja

Hotel Europa

Coprodução co-produced by

Teatro Nacional D. Maria II

Imagem de divulgação image © direitos reservados

Criação musical music created by

Pedro Salvador
Romi Anauel
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Democracia

A partir das contradições e complexidades da
democracia atual, “Democracia” visa explorar as
conquistas íntimas, sociais e políticas que esse
sistema teve na sociedade chilena. Inspirado nos
textos de Alejandro Zambra, o espetáculo explora vários tópicos, como a educação, os traços da
ditadura, a transição democrática, a desigualdade, a ética e até a família. Provocatório e mordaz,
este jogo nada mais é do que a jornada crítica
de uma geração que carrega os sonhos, medos
e frustrações do Chile da atualidade.

Based on the contradictions and complexities of
present-day democracy, “Democracia” [Democracy]
intends to analyse its intimate, social and political
achievements in Chilean society. Drawing inspiration from Alejandro Zambra’s texts, this performance explores several topics, such as education,
traces from the dictatorship, democratic transition,
inequality, ethics and even family. This provocative
and scathing game is simply the critical journey of
a generation carrying the dreams, fears and frustrations of present-day Chile.

FELIPE HIRSCH

é encenador, dramaturgo, cenógrafo e produtor. Um dos fundadores da Sutil
Companhia de Teatro, em 1993, Hirsch amadureceu a investigação da narrativa em espetáculos
que exploram a memória, alcançando soluções
estéticas de forte impacto visual, sem descuidar
a palavra. A opção de Hirsch por dramaturgias
que trabalham com numerosas e rápidas alterações de tempo e lugar, em contraste com a interpretação naturalista, aproxima as suas encenações da linguagem cinematográfica e transcende
a mera projeção de imagens em telas.

FELIPE HIRSCH

Direção director

Desenho de luz lighting design

A partir de based on

Música original original music

Felipe Hirsch

“Facsímil” de by Alejandro Zambra

Interpretação cast

Trinidad González
Manuela Martelli
Rafael Contreras
Moisés Ângulo
Matteo Citarella

Assistência de encenação assistant director

Daniel Recabarren

Direção de arte art directors

Daniela Thomas
Felipe Tassara
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FELIPE HIRSCH Democracia

is a theatre director, playwright,
set designer and producer. He is one of the founders
of the theatre company Sutil Companhia de Teatro
(1993). He has matured his research on narrative in
performances that explore memory, achieving aesthetical solutions with strong visual impact without
neglecting the text. Hirsch favours plays with numerous and quick changes in time and place against a
naturalistic representation, bringing his productions
closer to cinematic language, and going beyond the
simple screening of images.

Beto Bruel

Arthur de Faria
Mariá Portugal

Figurinos costumes

Carolina Norero

Fotografia photographs

Pamela Albarracín

Coprodução co-produced by

Mostra Internacional de Teatro de São Paulo – MITsp
Fundación Teatro a Mil
Teatro de la Universidad Finis Terrae

Imagem de divulgação image © Pamela Albarracín
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Seattle

“Seattle” tem uma meteorologia própria, aquela
gerida pela paisagem interior das personagens.
A dinâmica e o ambiente tchekhoviano apontam
o frio, o passar dos dias a fio, sempre iguais, e o
difícil divorciar dos espaços de recordação, de
convivência e de partilha: em Seattle as mãos e
os corações gelam, e a chuva que se impõe é uma
tempestade da alma, a mesma que habita e inspira o espírito grunge que aqui se experimenta.
Seattle é a metáfora dos sonhos, daqueles que
apenas se apresentam como um lugar de memória que, afinal, nunca se habitou. A passagem do
tempo e o ritmo dos dias apresentam-se como um
escape paradoxal que apenas adia o confronto
inevitável com a mudança. Perto de uma hora é
a duração desta experiência cénica, sinédoque
de um momento tão fugaz quanto o movimento
de Kurt Cobain e companhia. “É melhor queimar de uma vez do que ir apagando aos poucos”.
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“Seattle” has its own weather, which is managed by
the characters’ inner landscape. The dynamics and
Chekhovian ambience point to the cold, to days going
by always the same, and to the difficulty of parting
ways with those spaces one remembers and where
one interacted and shared. In Seattle, both hands
and hearts freeze, and the imposing rain is a soul
storm, the same inhabiting and inhaling the grunge
spirit one experiences here. Seattle is the metaphor
of dreams, of those that are just a memory of a place
one never inhabited anyhow. The passing of time
and the rhythm of days come across as a paradoxical escape that only postpones the inevitable facing
of change. This scenic experiment lasts roughly one
hour, and it is a synecdoche of a movement as fleeting
as Kurt Cobain and company’s movement. “Better
to burn at one go than to extinguish little by little.”
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JOÃO DE BRITO

é licenciado em Teatro – Formação de Atores, pela ESTC. É cocriador dos espetáculos “Carripana”, “NOVO_Título Provisório”,
“Ainda Assim”, “A história que não queria ser
livro”, “Habitamus”, “T.3”, “JBWB -900”, “És-passos” e “Brilharetes”. Encenou os espetáculos
“Cataplay”, “Leôncio & Lena”, de Georg Buchner,
“Manuel In”, “Actrizes”, a partir de Lucien Lambert, Tchekhov, Oscar Wilde e Voltaire, “Barafunda”, a partir de Raul Brandão e “Comida”, de
Miguel Castro Caldas. Trabalha regularmente
em televisão e cinema. É co-fundador e director
artístico do LAMA.

JOÃO DE BRITO

Criação e direção artística
creator and artistic director

Design gráfico graphic design

has a degree in theatre (actors training) from the Lisbon Theatre and Film School. He
co-created the performances “Carripana”, “NOVO_
Título Provisório”, “Ainda Assim”, “A História que
não queria ser Livro”, “Habitamus”, “T.3”, “JBWB
-900”, “És-passos” and “Brilharetes”. He staged
the performances “Cataplay”, “Leonce und Lena”
[Leonce and Lena], by Georg Buchner, “Manuel
In”, “Actrizes”, based on Lucien Lambert, Chekhov,
Oscar Wilde and Voltaire, “Barafunda”, based on
Raul Brandão, and “Comida”, by Miguel Castro
Caldas. He regularly works in television and film.
He co-founded and is the artistic director of LAMA.

Bruno Bua

João de Brito

Dramaturgia dramaturgy

Direção de produção production director

Sandro Benrós

Statt Miller

Interpretação cast

José Pimentão
Jorge Albuquerque
João Pedro Dantas
Lia Carvalho

Música music

Cristóvão Campos

Cenografia e adereços set design and props

Rita Prata
Sara Marques

Desenho de luz lighting design

Tasso Adamopoulos

Produção executiva executive producers

Joana Ferreira
Daniela Sampaio / OX|P

Apoios support

Câmara Municipal de Faro
Algarve Informativo
Cia. JGM
Dora Santos
Escola de Mulheres
Largo Residências
Rua FM
Teatro Ibérico
teatromosca

Produção produced by

LAMA 2018

Vídeo e documentário
video and documentary

Diogo Simão

Fotografia de cena set photography

José Sena Goulão
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Pela água

“Pela água” é um texto original de Tiago Correia, publicado pela Imprensa Nacional Casa da
Moeda, em 2017, no âmbito do Grande Prémio de
Teatro da SPA / Teatro Aberto. Em “Pela Água”
fala-se do amor e dos seus desencontros. Um diálogo intenso, enigmático mas nítido, entre dois
homens de uma mesma mulher. Diferentes idades, diferentes experiências, tanto e tão pouco
em comum. Uma meditação conjunta acerca das
relações humanas, que aprofunda o poder das
palavras num diálogo dominado pela ausência
dessa mulher – e pelo amor. “Pela água” é uma
peça de teatro íntimo, de revelações e confidências, que suscita questões existenciais e sociais,
geracionais e relacionais, como a da falta de perspetivas de futuro, a questão da superação dos ídolos, o confronto com a mudança de paradigmas
de geração para geração e a crítica à estrutura
familiar tradicional. Suscita ainda questões feministas - através do empoderamento da figura
feminina - assente numa figura central ausente.
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“Pela Água” [Crossing the Water] is an original
text by Tiago Correia, which was published in 2017
by Imprensa Nacional-Casa da Moeda as a result
of having won the SPA / Teatro Aberto Portuguese
Theatre Award. “Pela Água” discusses love and
its mismatches. An intense, puzzling, yet clear dialogue between two men of the same woman. Different ages, different experiences, so much and so little
in common. A joint meditation on human relations
that furthers the power of words in a dialogue dominated by the absence of that woman, and by love.
“Pela Água” is an intimate piece, full of revelations
and confidences, which raises existential, social,
generational and relational issues, such as lacking
future prospects, overcoming one’s idols, confronting paradigm shifts from one generation to another, and criticising the traditional family structure.
It also brings about feminist issues by empowering
the female figure, and doing so based on an absent
key character.
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TIAGO CORREIA

, Tomar, 1987. Licenciou-se em
Teatro-Interpretação na ESMAE (Porto). Fundou a companhia A Turma, em 2008. É colaborador da ACE Famalicão desde 2012, onde leciona teatro-interpretação, e é cantautor no projeto
musical Les Saint Armand. Foi distinguido com
os prémios Melhor Actor no Festival Ver e Fazer Filmes (curta-metragem “Até Amanhã", de
Gonçalo Ribeiro, 2012); Grande Prémio de Teatro
Português SPA-Teatro Aberto 2016, com “Pela
água”; Menção Honrosa do Prémio Inatel Teatro
Novos Textos 2018, com “Ponto de Fuga”; Grande
Prémio de Teatro Português SPA-Teatro Aberto
2018, com “Alma”.

Tiago Correia, Tomar, 1987. Has a degree in theatre-acting from ESMAE (Porto). Founded the theatre company A Turma in 2008. Has been teaching theatre-acting at ACE Famalicão since 2012.
Singer-songwriter in the musical project Les Saint
Armand. Received the Best Actor Award at Festival Ver e Fazer Filmes (with the short film “Até
Amanhã”, by Gonçalo Ribeiro, 2012), the SPA / Teatro Aberto Portuguese Theatre Award 2016 (with
“Pela Água”), a special mention at the Inatel New
Theatre Plays Award 2018 (with “Ponto de Fuga”),
and the SPA / Teatro Aberto Portuguese Theatre
Award 2018 (with “Alma”).

Texto e encenação text and direction

Música original original music

Interpretação cast

Montagem e operação de luz
lighting set-up and operation

Tiago Correia

Eduardo Breda
João Melo

Les Saint Armand

José Diogo Cunha

Cenografia set design

Imagem image

Figurinos costumes

Design gráfico graphic design

Desenho de luz lighting design

Produção produced by

Desenho de som e operação
sound design and operation

Produtora producer

Ana Gormicho

Sara Miro

Rui Monteiro

Francisco Lobo

Inês Ferreira

A TURMA

Sandra Carneiro / Marca-d’água

Pedro Lima

Imagem de divulgação image © Tiago Correia
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Don Juan esfaqueado na Avenida da Liberdade

Há um par de anos atrás Pedro Gil visitou o
Museu do Aljube, antiga prisão do Aljube, onde
o seu avô esteve preso pelo regime salazarista.
Numa das paredes da exposição deparou-se novamente com os cinco nãos do Estado Novo em
letras garrafais: Não discutimos a pátria, Não
discutimos a autoridade, Não discutimos a família, Não discutimos o trabalho e Não discutimos
Deus. Subitamente veio-lhe à cabeça a ideia de
fazer um Don Juan, paixão antiga. De regresso
a Sevilha Don Juan depara-se com a estátua do
Comendador que batera em duelo depois de ter
possuído a sua filha. Don Juan convida a estátua
para uma ceia em sua casa, ao que esta responde afirmativamente acenando com a cabeça. Só
que ao contrário dos outros, este Don Juan não
comparece à ceia acordada. Don Juan foge para
Lisboa mas o fantasma do Comendador persegue-o, quer que ele lhe aperte a mão. Don Juan
desconfia e pressente que não é boa ideia apertar a mão ao fantasma de uma pessoa que ele
próprio assassinou. Don Juan resolve ir à Bruxa
mas a maldição é irrevogável, a única salvação
é fugir no tempo. Don Juan lança os dados e é
catapultado para o século XXI. É uma comédia.
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A couple of years ago, Pedro Gil visited the Aljube
Museum—former Aljube prison—where his grandfather was arrested by the Salazar regime. Written
in one of the walls of the exhibition he found the five
don’ts of the Estado Novo in capital letters: “We
don’t discuss country, we don’t discuss authority, we
don’t discuss family, we don’t discuss work, and we
don’t discuss God”. Suddenly, he came up with the
idea of staging “Don Juan”. This Don Juan doesn’t
trust the ghost of the Commander. The ghost wants
him to shake his hand. Don Juan senses it’s a bad
idea to shake the hand of a ghost he himself killed.
So he decides not to attend the supper upon which
they agreed. Don Juan runs away, but where to?
This is a comedy.

PEDRO GIL Don Juan Esfaqueado na Avenida da Liberdade
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PEDRO GIL

é ator desde 1999. Colaborou com criadores como Francisco Salgado, Gonçalo Amorim
(TEP), Gonçalo Waddington, Jean-Paul Buchieri
João Brites(O Bando), Jorge Andrade (mala voadora), Jorge Silva Melo (Artistas Unidos), Letizia
Quintavalla, Marta Carreiras, Mickael de Oliveira, Miguel Loureiro, Miguel Seabra (Teatro
Meridional), Mónica Calle, Nuno Cardoso, Pedro
Carmo, Pedro Saavedra, Tiago Guedes, Tiago
Rodrigues, Rita Calçada Bastos, Romeu Costa,
Rui Horta ou Tónan Quito. Fundou com Ana Pereira, em 2004, a estrutura de produção teatral
Barba Azul, que atualmente codirige com a actriz
e encenadora Raquel Castro. Dirigiu vários projectos em colaboração com artistas como Cláudia Varejão, Diogo Mesquita, Gonçalo Amorim,
João Gambino, Jorge Silva Melo, Miguel Castro
Caldas, Patrícia Portela, Pedro Carmo, Pedro
Costa, Pedro Silva, Raquel Castro, Romeu Costa, Rui Pina Coelho, a companhia belga Tg Stan,
Tiago Rodrigues e Tónan Quito. É artista associado do O Espaço do Tempo.

PEDRO GIL

Texto e direção artística
text and artistic director

Produção executiva executive production

has been an actor since 1999. He collaborated with Francisco Salgado, Gonçalo Amorim
(TEP), Gonçalo Waddington, Jean-Paul Buchieri
João Brites (O Bando), Jorge Andrade (mala voadora), Jorge Silva Melo (Artistas Unidos), Letizia
Quintavalla, Marta Carreiras, Mickael de Oliveira, Miguel Loureiro, Miguel Seabra (Teatro Meridional), Mónica Calle, Nuno Cardoso, Pedro Carmo,
Pedro Saavedra, Tiago Guedes, Tiago Rodrigues,
Rita Calçada Bastos, Romeu Costa, Rui Horta and
Tónan Quito, among others. In 2004, he co-founded
the theatre company Barba Azul with Ana Pereira,
which he currently co-directs with actress and theatre director Raquel Castro. He managed several projects in collaboration with artists such as Cláudia
Varejão, Diogo Mesquita, Gonçalo Amorim, João
Gambino, Jorge Silva Melo, Miguel Castro Caldas,
Patrícia Portela, Pedro Carmo, Pedro Costa, Pedro Silva, Raquel Castro, Romeu Costa, Rui Pina
Coelho, Tiago Rodrigues and Tónan Quito, as well
as with the Belgian company tg STAN. He is associated artist at O Espaço do Tempo.

Vítor Alves Brotas

Pedro Gil

Interpretação cast

Filipa Matta
Miguel Loureiro
Pedro Gil
Raquel Castro
Rita Calçada Bastos
Tónan Quito

Apoio à criação assistant

Diogo Andrade

Desenho de Luz lighting design

Fotografia de cena set photography

Mariana Silva

Residência residencies

O Espaço do Tempo
Companhia Olga Roriz

Apoio support

Forum Dança
Ginásio Clube Português
Oficina do Cego
Teatro Nacional D. Maria II
Teatro Nacional São Carlos

Daniel Worm d’Assumpção

Cenografia e adereços set design

Pedro Silva

Figurinos costumes

Catarina Graça

Direção de produção production direction

Coprodução co-produced by

Teatro Municipal do Porto
Barba Azul
São Luiz Teatro Municipal
Centro Cultural Vila Flor
Imagem de divulgação image © Mariana Silva
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Odisseia

Como rapsodos antigos, os atores da companhia
recontam odisseias pessoais e coletivas, oscilando entre a realidade e a fantasia. A experiência
viva de narrativas marginais à Odisseia desafia
tanto as dicotomias ficção/realidade, público/
privado quanto esbate a polaridade ator e espectador. A partir da tão conhecida história de
um homem que deixou o seu lar e o seu coração
para lutar, acabando por vagar por anos enquanto tentava voltar para casa, a Cia. Hiato convida o público a tomar o lugar do protagonista
ausente Odisseu e navegar por diferentes ilhas.
Os sete atores desenlaçam memórias, dúvidas
e sonhos a partir dos personagens e narrativas
do épico grego: o abandono de Telêmaco; a rejeição de Calipso; o corpo de Circe; a violência
estratégica de Atena; o fogo de Héstia; a espera
de Penélope. Uma viagem a um só tempo, íntima
e grandiosa; o encontro entre o ridículo da nossa vida ordinária e a força mítica das histórias
que ainda nos tentam explicar. Porque, depois
de tudo dito e feito, podemos igualmente ser ordinários e míticos.
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CIA. HIATO Odisseia

Just like ancient rhapsodists, the company’s actors
retell personal and collective odysseys, swinging
between reality and fantasy. The living experience
of narratives that are peripheral to the “Odyssey”
both challenges the fiction/reality and public/private
dichotomies, and blurs the actor/spectator polarity.
Based on the well-known story of a man who left his
home and his heart to fight, ending up wandering for
years while attempting to return home, Cia. Hiato
invites the audience to take the place of the missing
protagonist, Odysseus, and to sail through different
islands. The seven actors unwind memories, doubts
and dreams based on the characters and narratives
from the Greek epic poem: Telemachus departure,
Calypso’s rejection, Circe’s body, Athena’s strategic
violence, Hestia’s fire and Penelope’s longing. A journey that is simultaneously intimate and magnificent;
the ridicule of our everyday life meets the mythical
strength of the stories they’re still trying to explain
to us. Because once all is said and done one can be
equally ordinary and mythical.
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O próprio nome escolhido pelo grupo - HIATO - já
nos dá pistas sobre as suas escolhas artísticas e
justifica a continuidade à investigação de novas
dramaturgias e formas cénicas que suscitem
questionamentos sobre a “diferença”, as formas de perceção da realidade, as lacunas entre
a experiência e a linguagem de perspetivas que
constituem a sua consciência, isto é, a invenção
de um “eu” singular e coeso. Os espetáculos
criados pelo grupo nascem de questionamentos
muito pessoais: “qual é a distância entre o que
eu digo e o que tu entendes/queres entender, do
que eu disse? Qual é o tamanho da lacuna que
existe entre a minha experiência e a linguagem?
O que eu consigo expressar da minha experiência?”. A Companhia Hiato acredita que transformar estas perguntas em processo criativo é uma
forma de, mais do que responder, compartilhar
tais incertezas.
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CIA. HIATO Odisseia

The very name the group chose, HIATO [gap], gives
us a clue as to their artistic choices, and explains
the ongoing research on new playwriting and scenic
forms that question the “gap”, the ways in which reality is perceived, the gaps between experience and the
language of perspectives that form its conscience, in
other words, coming up with a unique and coherent
“self”. The group’s performances arise from rather
personal questioning: “How great is the distance between what I say and what you understand/want
to understand from what I said? How large is the
existing gap between my experience and language?
To what extent am I able to express my experience?”
Companhia Hiato believes that turning these questions into a creative process is a way of sharing those
uncertainties, more than answering them.
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Uma criação da created by

Cia. Hiato

Inspirado em inspired by

Objeto de cena (argos), operação de vídeo
e assistência de palco prop (argus),
video operator and stage assistant

Cezar Renzi

Odisseia, de Homero

Direção director

Leonardo Moreira

Escrito por writers

Aline Filócomo
Aura Cunha
Fernanda Stefanski
Leonardo Moreira
Luciana Paes
Maria Amélia Farah
Paula Picarelli
Thiago Amaral

Elenco cast

Aline Filócomo
Aura Cunha
Fernanda Stefanski
Luciana Paes
Maria Amélia Farah
Paula Picarelli
Thiago Amaral

Voz em off (penélope – grego)
voiceover (penelope – greek)

Angeliki Papoulia

Voz em off (odisseu - espanhol)
voiceover (odysseus – spanish)

Sebastian de la Cuesta

Assessoria de Imprensa press office

Pombo Correio

Fotos photographs

Elina Giounanli
Ligia Jardim

Registo de vídeo video recording

Ricardo Sêco

Direção de produção production director

Aura Cunha

Produção executiva executive producer

Yumi Ogino

Assistência de direção e codireção assistants
directors and co-directors

Aura Cunha
Luciana Paes

Dramaturgia dramaturgy

Mariana Delfini

Iluminação e cenografia
lighting and set design

Marisa Bentivegna

Direção audiovisual e arte gráfica
audio-visual director and graphic art

Produção internacional
international promotion

Judith Martin
Marie Tommasini

Coprodução co-produced by

Sesc São Paulo
Onassis Cultural Centre – Atenas/Grécia
Mousonturm – Frankfurt/Alemanha
Grand Theatre – Groningen/Holanda
ProAC – Governo do Estado de São Paulo
Fomento ao Teatro –
Prefeitura Municipal de São Paulo

Laerte Késsimos

Desenho de som soundtrack

Miguel Caldas

Figurinos costumes

Chris Aizner
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Idealização concept

Cia. Hiato
Elephante Produções Artísticas

Imagem de divulgação image © Matheus José Maria e and Lígia Jardim
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Os teus mamilos são as varandas do meu coração

Valério Romão, o convidado desta sessão, nasceu
em França em 1974. Escreve romances, poesia,
contos e peças de teatro. Em 2016 foi finalista
do Prix Femina com o romance “Autisme”. Vive
atualmente em Lisboa, numa rua estreita, na
companhia dos seus gatos Rim e Croquete. As
leituras da sessão, a cargo de Cristiana Sabino,
José Anjos e Renato Filipe Cardoso, incidirão sobre os livros da trilogia “Paternidades Falhadas”,
onde o autor explora até ao limite as dificuldades das relações humanas e a falência do modelo
tradicional de família e as suas funcionalidades.
Uma escrita irónica, dilacerante, crua, visceral.
Um leque de fulgentes artistas completam o elenco da sessão: Miguel Calhaz (música), Sabeth
Dannemberg (novo circo) e João Fazenda (imagem). A fechar, a sonoridade desarmante do músico e escritor de canções B Fachada.

Valério Romão is this session’s guest. He was born
in France, in 1974. He writes novels, poetry, short
stories and theatre plays. His novel, “Autisme” [Autism], was shortlisted for the Femina Prize 2016. He
currently lives in a narrow street in Lisbon, in the
company of his cats, Rim [Kidney] and Croquete
[Croquette]. Cristiana Sabino, José Anjos and Renato Filipe Cardoso will do the readings, focusing
on the books making up the “Paternidades Falhadas” [Failing Parenthood] trilogy, where the author
explores the challenges of human relations, and the
failure of the traditional family model and its features, to the limit. An ironic, lacerating, raw and
gut-wrenching writing. A range of brilliant artists
join the cast: Miguel Calhaz (music), Sabeth Dannenberg (new circus) and João Fazenda (image).
Musician and songwriter B Fachada’s disarming
sound brings the session to an end.

Artistas participantes participating artists

Valério Romão
Cristiana Sabino
José Anjos
Renato Filipe Cardoso
Miguel Calhaz
Sabeth Dannemberg
João Fazenda
B Fachada

Imagem de divulgação image © João Fazenda
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Caroline Bergeron
5 fábulas para não adormecer
Miguel Bonneville
A importância de ser Georges Bataille
Rocío Molina
Caída del cielo
Quarteto Contratempus
Simplex
Quintas de Leitura
O capuchinho vermelho já deu o que tinha a dar
William Forsythe
A quiet evening of dance
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JUNHO JUNE
6

15.00h

7

10.30h & 15.00h

8

16.00h

PROGRAMA PARALELO

Qui Thu • ver com a escola school session
Sex Fri • ver com a escola school session

Sáb Sat • ver em família family session

Caroline
Bergeron /
Companhia
Caótica

5 fábulas
para não adormecer
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PROGRAMA PARALELO

5 fábulas para não adormecer

Cinco histórias curtas onde se exploram, sem
palavras, algumas veleidades dos humanos que
podem não ser tão levianas ou inevitáveis como
parecem. Cinco histórias acessíveis a todas as
idades para gozar com quem somos e sair da sala
abraçados uns aos outros. Caroline Bergeron,
encenadora, formada em Belas Artes, com dez
anos de experiência em formas animadas no Tof
Théâtre (Bélgica), decidiu voltar ao seu primeiro amor e lançar-se num duplo desafio: criar um
espetáculo com conteúdo político adaptado à pequena infância (dos 3 aos 5 anos) e experimentar,
para além das técnicas da marioneta e do vídeo,
linguagens visuais ainda pouco utilizadas no seu
repertório: a luz e a sombra. Subterraneamente
elaborado a partir de 5 dos 7 pecados mortais, o
espetáculo, sem palavras, será composto por 5
fábulas que criticarão com humor algumas manias da nossa sociedade: a obsessão pelo poder,
pelo dinheiro, pela competição e transformarão
dois pecados em virtudes: a gula e a preguiça.
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Five wordless short stories exploring a few human
whims that may not be as frivolous or inevitable as
they seem. Five stories for all ages to make fun of
who we are, and to leave the room in one another’s
arms. Theatre director Caroline Bergeron has a degree in fine arts and 10 years of experience with animated forms at Tof Théâtre (Belgium). She decided
to return to her first love, and to embrace a double
challenge: to create a performance with political
content tailored for children aged 3 to 5, and to experiment (aside from puppets and video techniques)
with visual languages still scarcely used in her repertoire: light and shadow. The wordless performance
was drawn up in subterraneous fashion based on 5
of the 7 deadly sins, and it comprises 5 tales, humorously criticising some of our society’s manias—the
obsession for power, money and competition—and
turning two sins into virtues—gluttony and sloth.

CAROLINE BERGERON / COMPANHIA CAÓTICA 5 fábulas para não adormecer
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PROGRAMA PARALELO

encena regularmente para
a Companhia Ópera do Castelo, de Catarina
Molder e cria vários espetáculos e oficinas na
Companhia Caótica onde mistura artes plásticas, teatro, marionetas. Nela criou ou encenou
“King Pai”, “Sopa Nuvem”, “Na Barriga”, “A
Grande Invasão”. Foi codiretora do Tof Théâtre
(Bélgica) durante 10 anos, onde foi coautora e
atriz em “Camping Sauvage”, “Cabane” e “Patraque”. Encenou recentemente La Compagnie de
L'Echélle (França), fez curadoria do Festival “À
Grande e à Francesa” em Viseu e é diretora do
Festival para a Infância da Companhia Caótica,
em Loulé, onde coorganizou dois Encontros Internacionais sobre Criação e Programação para
a Infância (2015 e 2016).
CAROLINE BERGERON

regularly stages plays for
Catarina Molder’s Companhia Ópera do Castelo.
She also designs several performances and workshops for Companhia Caótica, combining visual
arts, theatre and puppets, having created or directed “King Pai” [King Father], “Sopa Nuvem”
[Soup Cloud], “Na Barriga” [In the Belly] and “A
Grande Invasão” [The Great Invasion]. She co-directed Tof Théâtre (Belgium) for 10 years, co-creating and starring in “Camping Sauvage”, “Cabane”
and “Patraque”. She recently worked for La Compagnie de L'Echélle(France), curated the À Grande
e à Francesa festival in Viseu, and is the director of
Companhia Caótica’s festival for children in Loulé,
where she co-organised two international meetings
on creating and programming for children (2015
and 2016).
CAROLINE BERGERON

Conceção e encenação concept and direction

Caroline Bergeron

Interpretação cast

Catarina Mota
Manuel Maia Henriques

Cenário, marionetas e adereços
set, puppets and props

Caroline Bergeron
Catarina Mota
José Carlos Barros

Música music

António Pedro

Imagens images

António Pedro
Caroline Bergeron

Desenho de luzes lighting design

Nuno Figueira

Coprodução co-produced by

Teatro Municipal do Porto
LU.CA - Teatro Luís de Camões
Teatro Virgínia
Imagem de divulgação image © direitos reservados
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8
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Miguel
Bonneville

A importância de ser
Georges Bataille
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EM PARALELO

31

17.00h

Sex Fri

A importância de ser Georges Bataille

MASTERCLASS
Monólogos Interrompidos

com with Miguel Bonneville e and Pedro Arrifano
+
LANÇAMENTO DE LIVRO BOOK LAUNCH
“Dissecação de um Cisne”

Nesta masterclass, os monólogos em torno do trabalho
de Bonneville e do(s) seu(s) ponto de convergência com
Georges Bataille (e outros filósofos) desenvolvem-se não
em linha reta, mas numa espécie de linha exaltada, que
se entusiasma e vai atrás de intensidades sentidas, sem
trajeto predefinido. Já o livro “Dissecação de um cisne”
trata-se de uma edição de autor, resultado de uma residência artística de três meses realizada em La Box – École
Nationale Supérieure d’Arts de Bourges, em França, tendo
sido a primeira fase de pesquisa para a criação do espetáculo “A importância de ser Georges Bataille”. Esta edição
reúne desenhos, fotografias intervencionadas, registo de
performances e textos originais. Estes momentos contam
com a presença de Miguel Bonneville e do filósofo Pedro
Arrifano. In this master class, the monologues around Bonneville’s work and his common ground with Georges Bataille
(and other philosophers) unfold not in a straight line, but rather in a kind of frantic line, which gets excited and goes after
sensed intensities with no predefined path. The self-published
book “Dissecação de Um Cisne” [Dissecting a swan] is the result of a three-month artistic residency at La Box – Bourges
National School of Arts (France), and corresponds to the first
stage of research for the performance “A Importância de ser
Georges Bataille” [The importance of being Georges Bataille]. This edition gathers drawings, altered photographs, performance records and original texts. Miguel Bonneville and
philosopher Pedro Arrifano will attend both the master class
and the book launch.

Depois de António de Macedo, Simone Beauvoir, Augustina Bessa-Luís e Paul B. Preciado,
Miguel Bonneville prossegue o seu projeto de
performances em série sobre as vidas de artistas
e pensadores cuja importância tem sido vital no
curso do seu trabalho autobiográfico. Estas performances assentam no encontro entre as suas
obras e o seu próprio trabalho e são moldadas a
partir desse ponto de convergência. No último
trabalho de “A importância de ser”, o performer
toma como núcleo e ponto de partida o ensaísta,
filosófo-teórico e romancista francês Georges
Bataille, para desenvolver e desdobrar o corpo,
a performance e a escrita, numa ligação direta
com as suas filosofias políticas radicais.

After António de Macedo, Simone de Beauvoir,
Agustina Bessa-Luís and Paul B. Preciado, Miguel
Bonneville continues his series of performances on the
lives of artists and thinkers who have been tremendously important in the course of his autobiographical work. The starting point of those performances
is the encounter between their artworks and his own
work, and they are shaped based on that common
ground. French essayist, philosopher/theoretician
and novelist Georges Bataille is both at the centre
and the starting point of the performer’s last instalment of the series “The Importance of Being”, in order
to develop and unfold body, performance and writing
in a direct link to his radical political philosophies.

Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto
Destinatários Candidates: Todos os interessados
all interested (max. 50)
Condições de acesso acess conditions: gratuito free
mais informação further information paralelo.tmp@cm-porto.pt
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MIGUEL BONNEVILLE

(Porto, 1985) introduz-nos
a histórias autobiográficas centradas na desconstrução e reconstrução da identidade através de performances, desenhos, fotografias, vídeo, música e livros de artista. Desde 2003 tem
apresentado o seu trabalho em galerias de arte
e festivais nacionais e internacionais, sobretudo
os projetos seriados “Family Project”, “Miguel
Bonneville” e “A importância de ser”. Fez parte do núcleo de artistas da produtora de dança
contemporânea Eira (2004-2006) e da Galeria
3+1 Arte Contemporânea (2009-2013). Recebeu
o Prémio Ex Aequo (2015) pelas performances
“Medo e Feminismos”, em colaboração com Maria Gil, e “A importância de ser Simone de Beauvoir”. Foi artista residente no Sítio das Artes,
CAMJAP - Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa, 2007), Homesession (Barcelona, 2008), Mugatxoan - Fundação de Serralves (Porto, 2010),
Festival Transeuropa2012 (Hildesheim, 2012),
Arts Printing House (Vilnius, 2013), Arte y Desarrollo (Madrid, 2014), e La Box (Bourges, 2018),
entre outros.

MIGUEL BONNEVILLE

Direção e interpretação
director and performer

Desenho de luz lighting design

(Porto, 1985) introduces us to
autobiographical stories focusing on the deconstruction and reconstruction of identity through performances, drawings, photographs, video, music and
artists’ books. He has been presenting his work in
art galleries and festivals both at home and abroad
since 2003, especially the series “Family Project”,
“Miguel Bonneville” and “The Importance of Being”.
He was one of the core artists of the contemporary
dance production company Eira (2004-2006) and
of the contemporary art gallery Galeria 3+1 Arte
Contemporânea (2009-2013). He received the Ex
Aequo Award (2015) for the performances “Medo
e Feminismos” [Fear and Feminisms], in which he
collaborated with Maria Gil, and “The Importance
of Being Simone de Beauvoir”. He was artist in residence at Sítio das Artes, CAMJAP – Calouste Gulbenkian Foundation (Lisbon, 2007), Homesession
(Barcelona, 2008), Mugatxoan – Serralves Foundation (Porto, 2010), Festival Transeuropa2012
(Hildesheim, 2012), Arts Printing House (Vilnius,
2013), Arte y Desarrollo (Madrid, 2014) and La Box
(Bourges, 2018), among others.

Nuno Patinho

Miguel Bonneville

Interpretação e cocriação
performers and co-creators

Afonso Santos
Catarina Feijão
Francisco Rolo
Vanda Cerejo

Música original original music

Cenografia set design

Nuno Tomaz

Acompanhamento assistance

Pedro Arrifano

Registo vídeo e fotográfico
video and photographic record

Joana Linda

Luís Kasprzykowski

Figurinos costumes

Mariana Sá Nogueira

Cabelos e maquilhagem hair and make-up

Jorge Bragada

Instalação installation

Produção produced by

Cristina Correia
Teatro do Silêncio

Coprodução co-produced by

Teatro Municipal do Porto
São Luiz Teatro Municipal

Eduardo Abdala

Imagem de divulgação image © direitos reservados
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JUNHO JUNE
14

21.00h

Sex Fri

Rocío
Molina

Caída
del cielo
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EM PARALELO

14

19.00h

Sex Fri

Caída del cielo

WORKSHOP
Aquecimento Paralelo

com with Pedro Carvalho

Pedro Carvalho, coreógrafo e professor de matemática, é
convidado a orientar esta sessão do “Aquecimento Paralelo” e a estabelecer uma ponte entre o seu trabalho e o de
Rocio Molina, criando uma composição particular entre
os ritmos do flamenco e os padrões da matemática. We
invite choreographer and maths teacher Pedro Carvalho to
lead this Paralelo Warm Up session, and to establish a link
between his work and that of Rocío Molina, thus creating a
special composition combining flamenco rhythms and mathematical patterns.
RIVOLI Sala de Ensaios
Destinatários Candidates: >6
Condições de acesso acess conditions: 2.00€ ou gratuito
(mediante apresentação de bilhete para o espetáculo
Free upon presentation of ticket for the performance)
mais informação further information paralelo.tmp@cm-porto.pt

14

Sex Fri

Depois de se ter apresentado pela primeira vez
em Portugal no Festival de Flamenco do Estoril,
uma das mais inventivas bailaoras espanholas estreia-se agora no Porto. Num crescente interesse
pela abertura das linguagens que cabem dentro
da dança contemporânea, a programação do Teatro Municipal do Porto tem trazido ao palco os
nomes mais atuais do flamenco, como Israel Galván, em julho de 2017. Com “Caída del cielo”, Rocío Molina mostra a raiz do flamenco, ao mesmo
tempo que a faz colidir com outros vocabulários,
consciente de que, na sua mais profunda essência,
o flamenco é uma expressão de liberdade e não
pode nem deve ser domesticado. Este trabalho é
uma celebração da mulher, imersa num sentido
trágico da festa. Acompanhada pelos seus músicos, o baile de Molina é uma queda livre que, ao
invés de nos remeter para a imagem invertida
do anjo caído da Divina Comédia de Dante, nos
faz aterrar num paraíso escuro e denso, cheio de
um corpo camaleónico e poderoso.

CONVERSA PÓS-ESPETÁCULO
POST-PERFORMANCE TALK
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After her first presentation in Portugal at the Estoril
flamenco festival, one of the most inventive Spanish
bailaoras comes to Porto for the first time. Teatro
Municipal do Porto has a growing interest in contemporary dance’s openness to encompass other
languages, and thus we have brought to the stage
flamenco’s most recent artists, such as Israel Galván in July 2017. In “Caída del cielo” [Fallen from
Heaven], Rocío Molina shows flamenco’s roots, and
at the same time throws it against other vocabularies, knowing that in its deepest essence flamenco is
an expression of freedom, and can’t and mustn’t be
tamed. This piece celebrates women, and it is submerged in a tragic sense of festivity. Backed by her
musicians, Molina’s dance is a free fall that, instead
of referring us to the inverted image of the fallen
angel from Dante’s “Divine Comedy”, lands us in
a dark and dense paradise, filled with a chameleon-like and powerful body.
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Coreógrafa e bailarina, ROCÍO MOLINA (Málaga,
1984) criou uma linguagem artística própria,
assente na tradição mas reinventada de um flamenco que respeita as suas essências e abraça as
linguagens mais vanguardistas. Ganhou o Prémio Nacional de Dança em Espanha no ano de
2010 e é artista associada do Teatro Nacional de
Chaillot, em Paris, desde 2014. Molina é, atualmente, uma das artistas espanholas com maior
projeção internacional. Os seus espetáculos são
reconhecidos pela crítica especializada e pelo
público como acontecimentos cénicos singulares
em que convivem o virtuosismo técnico, a investigação formal e uma beleza visual inigualável.

Choreographer and dancer ROCÍO MOLINA (Malaga, 1984) created her own artistic language, based
on a flamenco tradition (however reinvented) that
both respects its essence and embraces the most
avant-garde languages. She won Spain’s National
Dance Award in 2010, and she has benn associated
artist at Chaillot National Theatre, in Paris, since
2014. Molina is currently one of the most renowned
Spanish artists internationally. Her performances
are recognised by critics and audience as unique
scenic events, combining technical virtuosity, formal investigation and unparalleled visual beauty.

Codireção artística, coreografia
e direção musical artistic co-direction,
choreography and musical direction

Interpretação performers

Rocío Molina

Rocío Molina
Eduardo Trassierra (Guitarras)
José Ángel Carmona (voz e baixo eléctrico)
José Manuel Ramos “Oruco” (percussões)
Pablo Martín Jones (batería)

Codireção artística, dramaturgia,
espaço cénico e desenho de luz
artistic co-direction, dramaturgy,
scenic space and lighting design

Direção técnica e de luz
technical and lighting director

Música original original music

Som sound

Colaboração na composição musical
musical collaborators

Direção de cena stage manager

Carlos Marquerie

Eduardo Trassierra

José Ángel Carmona
José Manuel Ramos “Oruco”
Pablo Martín Jones

Antonio Serrano

Javier Álvarez

Reyes Pipio

Apoio à produçao production assistant

Magdalena Escoriza

Apoio cenográfico set design assistant

Direção executiva executive director

Design de figurinos costumes design

Produção produced by

Elena Córdoba

Cecilia Molano

Construção de figurinos costumes making

López de Santos
Maty
Rafael Solís

Fotografia photographer

Loïc Bastos

Danza Molina S.L. /
Chaillot – Théâtre National de la Danse (Paris)

Em colaboração com in collaboration with

INAEM

Apoio Support

Mostra Espanha

Pablo Guidali

Imagem de divulgação image © Simone Frattini
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Quarteto
Contratempus

Simplex
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Simplex

Repórter Geneviève chega a Vila Velha do Pinheiro a meio do discurso fúnebre do presidente da
junta, Amadeu Sobral – uma homenagem a uma
personalidade local. A repórter aborda o presidente sobre os métodos revolucionários da junta – Simplex. O autarca explica as virtualidades
implantadas por ele, nas quais se contam visitas
ao cemitério com marcação pela internet, serviço
de flores online, velas elétricas carregadas com
painéis solares, uma vez que o coveiro (Arnold
B. Jobs) acumula funções informáticas na junta:
é um dissidente do Silicon Valley que se rendeu
aos encantos da serra e é adviser do presidente
em todo o género de start-ups rurais e quejandos. No fim do funeral, o presidente convida a
jornalista a assistir a uma reunião do executivo.
Geneviève vai-se rendendo aos encantos do progresso tecnológico de Vila Velha do Pinheiro. O
presidente convida-a depois para jantar no Santelmo’s, glúten-free, à luz de candeeiros da autoria
do adviser, alimentados por uma nova fonte de
energia oriunda dos fogos fátuos captada numa
rede implantada debaixo das sepulturas, e que
alimenta também os fogões do restaurante e das
respetivas cortes do gado. Durante o jantar, o
presidente declara-se à jornalista. Ela recusa,
rejeita-o e acusa-o de assédio sexual, ameaçando informar a imprensa. Ele pede desculpa, pois
isso arruinaria o seu futuro político, já que tenciona ser delegado a um congresso do partido.
No dia seguinte, na cerimónia de inauguração da
mangueira autossustentável indexada aos níveis
freáticos, Geneviève chega a meio do discurso. O
presidente batiza a mangueira com o nome dela.
Seguem-se promessas de amor… um final feliz.
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Reporter Geneviève arrives at Vila Velha do Pinheiro in the middle of a mournful speech in honour of a
local celebrity given by the chairman of the parish
council, Amadeu Sobral. The reporter questions him
on the parish’s revolutionary method, Simplex. He
explains the virtual measures he implemented—including going to the cemetery by internet appointment, online flower shop and electric candles powered by solar panels—derive from the fact that the
gravedigger (Arnold B. Jobs) is also the IT specialist at the parish: he’s a dissident from Silicon Valley who surrendered to the mountain’s charms and
acts as the chairman’s adviser on all kinds of rural
start-ups and the likes. At the end of the funeral ceremony, the chairman invites the journalist to attend
an executive meeting. Geneviève slowly gives in to
the charms of Vila Velha do Pinheiro’s technological advancement. The chairman then invites her to
have dinner at gluten-free Santelmo’s, whose lamps
have been designed by the adviser, and are powered
by a new energy source originating in the will-o’-thewisps, which is captured in a grid located under the
graves, that also feeds the restaurant stoves and the
cattle pens that go with it. Over dinner, the chairman
proposes to the journalist. She refuses, rejects him
and accuses him of sexual harassment, threatening
to inform the press. He apologises, because it would
ruin his political future, given that he intends to take
part in a party congress as delegate. The following
day, at the opening ceremony of the self-sustainable hose, which is indexed to groundwater levels,
Geneviève arrives in the middle of the speech. The
chairman baptises the hose with her name. Love
promises ensue… A happy ending.
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O QUARTETO CONTRATEMPUS é um grupo de Música de Câmara Contemporânea. Desde 2014 este
coletivo tem-se dedicado à produção de Óperas
de Câmara em língua portuguesa, destacando-se
as produções “A Querela dos Grilos” (2015), “Os
Dilemas Dietéticos de uma Matrioska do Meio”
(2016) e “As Sete Mulheres de Jeremias Epicentro” (2017), em coprodução com o Teatro Municipal do Porto. Em 2018 o Quarteto foi distinguido
com o 3º Prémio Nacional de Indústrias Criativas
(promovido pelo Grupo Super Bock/ Serralves)
e Prémio BfK (promovido pela ANI – Agência
Nacional de Inovação). Nas suas mais recentes
produções o Quarteto contou com apoios à Criação da Direção-Geral das Artes, Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação GDA, bem como
com a parceria do Teatro Municipal do Porto.

QUARTETO CONTRATEMPUS

Libreto libretto

Conceção da cenografia digital
digital set design concept

Carlos Tê
José Topa

Composição composer

Telmo Marques

is a contemporary
chamber music ensemble. The collective has been
focusing on producing of chamber operas in Portuguese since 2014, of which we highlight “A Querela
dos Grilos” (2015), “Os Dilemas Dietéticos de uma
Matrioska do Meio” (2016) and “As Sete Mulheres de
Jeremias Epicentro” (2017), co-produced by Teatro
Municipal do Porto. In 2018, the quartet received
the 3rd Super Bock / Serralves National Creative
Industries Award and the BfK Award (promoted by
the Portuguese National Innovation Agency). The
quartet’s latest creations had the support of the Directorate-General for the Arts, Calouste Gulbenkian
Foundation and GDA Foundation, and are the result
of a partnership with Teatro Municipal do Porto.

Sara Feio

Animação e mapeamento da cenografia
animation and set design mapping

Hugo Mesquita

Encenação director

António Durães

Figurinista costumes

Rita Sá

Interpretação performers

Teresa Nunes
Crispim Luz
Sérgio Coelho
Susana Lima

Tenor tenor

Miguel Leitão

Luz lighting

Mariana Figueroa
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Produção e divulgação
production and promotion

Carlos Pinto

Coprodução co-produced by

Teatro Municipal do Porto
Imagem de divulgação image © direitos reservados
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O capuchinho vermelho já deu o que tinha a dar

Sessão construída em torno da poesia intensa e
irónica de José Carlos Barros. Estreia absoluta
nas “Quintas de Leitura” deste desconcertante
poeta transmontano, arquiteto paisagista e deputado da nação. Celeste Pereira, Teresa Coutinho, Isaque Ferreira e Rui Oliveira (voz e loop
station) asseguram as leituras da sessão, que incluirão alguns dos seus poemas mais emblemáticos (“Um congresso em Montesinho”, “Se ao
menos nevasse”, “Se o poema” e “Os constrangimentos da crítica”, entre outros). Enquanto
isto, Mariana, a Miserável, inspirada no universo poético do convidado, irá surpreender-nos de
novo com as suas imagens alucipantes. Tempo
ainda para uma performance poética de Paulo
Condessa intitulada “A vida secreta das metáforas”. Sérgio Castro, vocalista, letrista e compositor dos lendários “Trabalhadores do Comércio”,
fecha a sessão.

This session is built around the intense, ironic poetry of José Carlos Barros. The disconcerting poet,
landscape architect and member of parliament from
Trás-os-Montes makes his debut at “Quintas de
Leitura”. Celeste Pereira, Teresa Coutinho, Isaque
Ferreira and Rui Oliveira (voice and loop station)
will do the readings, which include some of his most
iconic poems (“Um congresso em Montesinho” [A
Congress in Montesinho], “Se ao menos nevasse” [If
Only It Would Snow], “Se o poema” [If the Poem] and
“Os constrangimentos da crítica” [The Constraints
of Criticism], among others). Mariana, a Miserável, drawing inspiration from our guest’s poetic universe, will once again take us by surprise with her
mind-boggling images. There will still be time for a
poetic performance by Paulo Condessa called “A vida
secreta das metáforas” [Crazy Grammar Man]. Sérgio Castro—lead singer, songwriter and composer
of the legendary Trabalhadores do Comércio—will
bring the session to an end.

Artistas participantes participating artists

José Carlos Barros
Celeste Pereira
Teresa Coutinho
Isaque Ferreira
Rui Oliveira
Mariana, a Miserável
Paulo Condessa
Sérgio Castro

Imagem de divulgação image © Mariana, a Miserável
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A quiet evening of dance

“Rara e reveladora”, “espirituosa, imprevisível e
superlativamente dançada” foram os adjetivos do
The Guardian e do Finantial Times para classificar “A quiet evening of dance”, a mais recente
criação de William Forsythe, na sua estreia no
Sandlers Wells, em Londres. Um dos principais
coreógrafos da sua geração, imaginou para “A
quiet evening of dance” um trabalho de música
de câmara, composto por peças recicladas e por
uma recém-criada, em dois atos, mergulhando
nos fundamentos do bailado, na sua estética e
nos seus códigos, numa viagem pela História
da dança. É, aliás, essa permanência do vocabulário clássico no contemporâneo que torna a
linguagem de Forsythe - cuja longa carreira foi
em grande parte dedicada à interpretação no Joffrey Ballet e na Stuttgart Opera - tão desafiadora. Com o objetivo de “fazer ver melhor o ballet”,
Forsythe entrega aos seus habituais intérpretes
um recital sem ornamentos, que transmite o que
no movimento vai do moderno ao urbano, do
barroco ao contemporâneo. Inicia-se no tríptico
“Prologue-Catalogue-Epilogue”, com os corpos a
estenderem os braços para o ar como pássaros
que cantam, complexificando a exigência física
com a chegada do B-boy Rauf “RubberLegz” Yasit e a evidência do movimento como habilidade
mecânica. O primeiro ato fecha com “Diálogo”
(“DUO2015”), originalmente um dueto só de mulheres criado em 1996, re-coreografado em 2015,
e aqui interpretado por dois bailarinos que parodizam e tropeçam nos gestos um do outro. No
segundo ato, a música barroca de Rameaux dá o
mote para a coreografia que vai compondo uma
narrativa, ao tempo que se limpa e reconfigura a
origem do ballet. “Seventeen / Twenty-One” remonta à corte de Versailles, com a dança do Rei
Sol e as cinco posições, o pliê, a pirouette, num
movimento atualizado. “A quiet evening of dance” traz ao Rivoli essa superstar que é Forsythe,
os seus exemplares bailarinos e a história da
dança que carregam no corpo.
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As it premiered at Sadler’s Wells (London), The
Guardian and Financial Times called “A Quiet
Evening of Dance”, William Forsythe’s latest creation, “rare and revelatory”, “witty, unpredictable,
superlatively danced”. One of the leading choreographers of his generation, he imagined “A Quiet
Evening of Dance” as a chamber music piece, combining recycled materials and a recently created one.
Over the course of two acts, we dive into the fundamentals of ballet, its aesthetics and its codes, in a
journey through the history of dance. Forsythe’s long
career was largely spent performing with the Joffrey
Ballet and the Stuttgart Opera, and the continuity
of classical vocabulary in present-day works is exactly what makes his language so challenging. “To
make people see ballet better”, Forsythe presents his
usual performers with an unembellished recital, conveying what movement comprises, form modern to
urban, from baroque to contemporary. It all starts
with the triptych “Prologue-Catalogue-Epilogue”,
and with bodies stretching their arms in the air as
singing birds. The arrival of B-boy Rauf “RubberLegz” Yasit and the obviousness of movement as mechanical ability render the physical effort more complex. The first act comes to an end with “DUO2015”,
which is originally a women-only duet from 1996 that
was re-choreographed in 2015, and that in this case
is performed by two dancers who mock and stumble over one another’s gestures. In the second act,
Rameau’s Baroque music sets the tone for a choreography that puts together a narrative, and at the
same time cleans and reshapes the origin of ballet.
“Seventeen / Twenty-One” dates back to the court
at Versailles with the Sun King dance, the five positions, plié and pirouette in an updated movement. “A
Quiet Evening of Dance” brings to Rivoli Forsythe,
the superstar, his exemplary dancers and the history of dance they carry in their bodies.

WILLIAM FORSYTHE A quiet evening of dance
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WILLIAM FORSYTHE

é um dos maiores nomes da
dança mundial, tendo uma carreira com mais de
45 anos no ativo. O seu trabalho é amplamente
reconhecido por reorientar a prática da dança
mais clássica, cruzando a sua identificação inicial com uma dinâmica própria do século XXI,
criando assim uma orientação mais atual a uma
dança com anos de história. O profundo interesse de Forsythe pelos princípios fundamentais
da organização levou-o a produzir uma ampla
gama de projetos, incluindo instalações, filmes
e a criação de conhecimento a partir da web.
Com educação em Nova Iorque e com formação
inicial na Flórida com Nolan Dingman e Christa Long, Forsythe dançou com o Joffrey Ballet
e mais tarde com o Ballet de Stuttgart, onde foi
nomeado coreógrafo residente em 1976. Em 1984,
iniciou um mandato de 20 anos como diretor do
Ballet de Frankfurt, onde criou trabalhos como
“Artefact” (1984), “Impressing the Czar” (1988),
“Endless House” (1999), “Kammer / Kammer”
(2000) e “Decreation” (2003), entre outros. Após
o final do Ballet Frankfurt em 2004, Forsythe
criou um novo grupo, The Forsythe Company,
que dirigiu de 2005 a 2015. Os trabalhos produzidos com o seu grupo incluem “Three Atmospheric Studies” (2005), “Heterotopia” (2006), “The
Defenders” (2007), “Yes, we can’t” (2008/2010),
“The Returns” (2009) e “Sider” (2011). Os trabalhos mais recentes de Forsythe foram desenvolvidos e realizados exclusivamente pela The
Forsythe Company, enquanto os seus espetáculos anteriores são agora destacados e replicados
nos repertórios das maiores e mais reconhecidas
companhias de dança mundiais.

WILLIAM FORSYTHE

Direção e coreografia
director and choreographer

Coprodução co-produced by

has been active in the field of
choreography for over 45 years. His work is acknowledged for reorienting the practice of ballet from its
identification with classical repertoire to a dynamic 21st century art form. Forsythe’s deep interest in
the fundamental principles of organization has led
him to produce a wide range of projects including
Installations, Films, and Web based knowledge
creation. Raised in New York and initially trained
in Florida with Nolan Dingman and Christa Long,
Forsythe danced with the Joffrey Ballet and later the
Stuttgart Ballet, where he was appointed Resident
Choreographer in 1976. In 1984, he began a 20-year
tenure as director of the Ballet Frankfurt, where he
created works such as “Artifact” (1984), “Impressing
the Czar” (1988), Endless House (1999), Kammer/
Kammer (2000), and Decreation (2003), among
others. After the closure of the Ballet Frankfurt in
2004, Forsythe established a new ensemble, The Forsythe Company, which he directed from 2005 to 2015.
Works produced with this ensemble include “Three
Atmospheric Studies” (2005), “Heterotopia” (2006),
“The Defenders” (2007), “Yes we can’t” (2008/2010),
“The Returns” (2009) and “Sider” (2011). Forsythe’s
most recent works were developed and performed exclusively by The Forsythe Company, while his earlier
pieces are prominently featured in the repertoire of
virtually every major ballet company in the world.

Théâtre de la Ville - Paris
Théâtre du Châtelet e Festival d’Automne de Paris
Festival Montpellier Danse 2019
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
The Shed, Nova Iorque
Onassis Cultural Centre – Atenas
deSingel International Arts Campus, Antuérpia

William Forsythe

Com with

Brigel Gjoka
Jill Johnson
Christopher Roman
Parvaneh Scharafali
Riley Watts
Rauf “RubberLegz“ Yasit
Ander Zabala

Imagem de divulgação image © Bill Cooper

Produção produced by

Sadler’s Wells London

RIVOLI • CAMPO ALEGRE

VOL. II

2018/2019

WILLIAM FORSYTHE A quiet evening of dance

Julho July

140

Fragan Gehlker, Alexis Auffray
& Maroussia Diaz Verbèke
Le vide — Essai de cirque
Maria do Céu Ribeiro & Paulo Mota
O amigo secreto
Companhia Nacional de Bailado
Dom Quixote

RIVOLI • CAMPO ALEGRE

VOL. II

2018/2019

141

JULHO JULY
3

21.00h

Qua Wed

5

21.00h

Sex Fri

6

21.00h

Sáb Sat

TRENGO 2019

Fragan Gehlker,
Alexis Auffray
& Maroussia
Diaz Verbèke

Le vide —
Essai de cirque
RIVOLI • CAMPO ALEGRE

VOL. II

2018/2019

CAMPO ALEGRE Palco do auditório
10.00� • ≈1.30h • >6

CIRCO CONTEMPORÂNEO
CONTEMPORARY CIRCUS
estreia nacional national premiere

142

EM PARALELO

1

10.00h — 12.00h

TRENGO 2019

Seg Mon

Le vide — Essai de cirque

VISITA AOS BASTIDORES
A VISIT BEHIND THE SCENES

Os alunos de duas escolas (INAC Instituto Nacional de
Artes do Circo e SALTO International Circus School)
são convidados a acompanhar parte da montagem do
espetáculo “Le Vide”. Esta será uma visita privilegiada, pois o acompanhamento e a explicação deste momento será feito pelos elementos da própria companhia.
We invite students from the National Institute of Circus Arts
(INAC) and from the SALTO International Circus School to
follow part of the setting up of the performance “Le Vide”
[The Void]. This is will be an insider visit, for elements from
the team will provide explanations and follow this moment.
CAMPO ALEGRE Auditório
Destinatários Candidates:
alunos do students of INAC e and SALTO
Condições de acesso acess conditions: gratuito free
mais informação further information paralelo.tmp@cm-porto.pt

2—5

10.00h — 13.00h

Ter — Sex Tue — Fri

ENCONTRO MEETING
com with Anna Tauber & Roselyne Burger

Anna Tauber e Roselyne Burger, membros da equipa que
apresenta o espetáculo “Le Vide”, vão visitar as escolas
INAC Instituto Nacional de Artes do Circo e SALTO International Circus School, onde terão oportunidade de
falar sobre o trabalho da companhia e responder a todas
as questões, levantados pelos alunos. Anna Tauber and
Roselyne Burger, members of the team presenting the performance “Le Vide” [The Void], will visit the National Institute
of Circus Arts (INAC) and the SALTO International Circus
School, where they’ll discuss their work and answer all the
questions raised by the students.

Este é um espetáculo de difícil denominação:
se para uns é um espetáculo de circo físico,
com todos os ingredientes que se espera de um
momento deste género artístico, para outros é
uma performance que vai muito mais além dos
suportes convencionais usados pelos artistas
desta disciplina. É difícil descrever este espetáculo com palavras precisas, exceto senão revelar que conta com contornos surpreendentes,
divertidos e profundos, onde se pode ver uma
reinterpretação extremamente física d’O Mito
de Sísifo, de Albert Camus, levando a um questionamento abrangente sobre um objeto simples
que mais não é que uma corda suspensa do tecto. Pode este objeto inofensivo ser o principal
motor para que tiremos conclusões sobre aquilo que nos preocupa? Será este objeto uma metáfora para os problemas que nos atormentam?
Fragan Gehlker (um acrobata na corda), Alexis
Auffray (a quem cabe a responsabilidade musical do espetáculo) e Maroussia Dias Verbèke (a
quem cabe coser todos estes momentos, criando
a linha condutora da dramaturgia) criam um espetáculo de uma intensidade sem precedentes,
explorando como o vazio questiona o absurdo da
vida, numa procura de confronto (e respostas)
com aqueles que o olham. Com uma implantação
pensada para cada local onde é apresentado, fazendo com que assuma características diferentes de apresentação para apresentação, este
espetáculo procura, acima de tudo, levar-nos a
refletir sobre o poder da vida e o nosso papel em
confronto com esse desconhecido, em momentos
de intensidade máxima que (nos) levam a suster
a respiração - não é também disto que é feita a
vida de cada um de nós?

This a performance that is difficult to label: for some,
it is physical circus with all the ingredients one expects from this artistic genre; for others, it goes way
beyond the props traditionally used in this discipline.
It is hard to accurately describe this performance
in words. One can only reveal there is a surprising,
amusing and deep side to it. It includes an extremely
physical reinterpretation of “Le Mythe de Sisyphe”
[The Myth of Sisyphus], by Albert Camus, leading
to a broad questioning of a simple object: a rope suspended from the ceiling. Can this harmless object be
the main driving force for us to draw conclusions on
what worries us? Is this object a metaphor for the
problems tormenting us? Fragan Gehlker (rope acrobat), Alexis Auffray (in charge of the performance’s
music) and Maroussia Dias Verbèke (entrusted with
the task of sewing all these moments together, thus
creating a common thread) create a performance
with unprecedented intensity, analysing how the
void questions life’s absurd nature, and seeking confrontation with (and answers from) those watching
it. This is a site-specific performance, and thus each
presentation is different. Above all, it seeks to bring
us to reflect upon the power of life and our role when
facing the unknown in moments of maximum intensity that make us hold our breath—isn’t the life of
each one of us also made of this?

INAC e SALTO
Destinatários Candidates:
alunos do students of INAC e and SALTO
Condições de acesso acess conditions: gratuito free
mais informação further information paralelo.tmp@cm-porto.pt

3

Qua Wed

CONVERSA PÓS-ESPETÁCULO
POST-PERFORMANCE TALK
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EM PARALELO

5

14.00h — 16.30h

TRENGO 2019

Ter Tue

WORKSHOP
com with Fragan Gehlker

Fragan Gehlker propõe realizar um workshop dirigido a
estudantes e profissionais de circo, onde compartilhará a
sua preparação corporal específica e algumas bases de seu
singular trabalho na corda lisa. A sessão iniciará com uma
conversa em torno do espetáculo, após a qual se iniciará o
trabalho prático. Fragan Gehlker puts forward a workshop
targeting circus students and professionals. He will share his
specific physical training and some fundamentals of his unique aerial rope work. The session will open with a discussion
around the performance, and then practical work will follow.
CAMPO ALEGRE Palco do Auditório
Destinatários Candidates: estudantes e profissionais de circo
students and circus professionals (max. 12)
Condições de acesso acess conditions: 2.00€ ou gratuito
(mediante apresentação de bilhete para o espetáculo
Free upon presentation of ticket for the performance)
mais informação further information paralelo.tmp@cm-porto.pt

6

18.00h

Sáb Sat

ENCONTRO MEETING
Café Filosófico

Desde muito novo, FRAGAN GEHLKER participou nos espetáculos dos seus pais e nas companhias em que o pai atuava. Estabelece-se, mais
tarde, na Escola de Circo de Rosny-Sous-Bois
e depois no Centro Nacional de Artes do Circo
de Châlons-en-Champagne. Aí inicia colaborações com outros nomes artísticos, como Arpad
Schilling, Emmanuelle Huynh e o coletivo Porte
27. Em paralelo, cria “Le Vide” (que teve início
durante a sua vida quotidiana na CNAC), atualmente em circulação por vários países.

From a young age, FRAGAN GEHLKER entered his
parents’ performances and the companies in which
his father performed. Later on, he joined the Rosny-sous-Bois School for Circus Arts, and then the
Châlons-en-Champagne National Centre for Circus
Arts (CNAC). There he started collaborating with
other artists such as Arpad Schilling, Emmanuelle
Huynh and the Porte 27 collective. In parallel, he created “Le Vide” [The Void], which started during his
daily life at CNAC, and which is currently on tour
in several countries.

ALEXIS AUFFRAY

é músico e desenvolveu o gosto
pela arte musical a partir do violino clássico. No
entanto, antes de ser músico, Auffray define-se
hoje como um ser “sonoro”. Participou em espetáculos de Arpad Schilling, sendo aí que conhece Fragan Gehlker. Decidem juntar esforços e
criar “Le Vide”.

ALEXIS AUFFRAY

MAROUSSIA DIAZ VERBÈKE

é dramaturga e cofundadora do coletivo Ivan Mosjoukine e do Troisième Cirque. Estudou artes circense, nomeadamente as técnicas em corda e arame, as suas
especialidades no Centro de Artes do Circo Nacional de Châlons-en-Champagne, na mesma turma que Fragan Gehlker. Nas suas criações, questiona o circo como uma linguagem em si mesma.

MAROUSSIA DIAZ VERBÈKE

Ideia original original concept

Difusão promotion

Direção artística e interpretação
artistic directors and performers

Produção e administração
production and management

is a musician, and he developed
a taste for musical art from the classic violin. Prior to being a musician, however, Auffray defines
himself today as a “sound” being. He participated
in Arpad Schilling’s performances, and that’s how
he met Fragan Gehlker. They decided to join efforts
and create “Le Vide”.
is a dramatist. She
co-founded the Ivan Mosjoukine collective and Le
Troisième Cirque. She studied circus arts, namely rope and wire techniques, her specialties at the
Châlons-en-Champagne National Centre for Circus Arts, in the same class as Fragan Gehlker. Her
creations question circus as a language in itself.

com with Tomás Magalhães

Um Café Filosófico é um encontro de filosofia num lugar
público onde todos podem participar independentemente da sua bagagem filosófica. Este Café Filosófico procura
proporcionar uma pequena pausa para pensar e discutir educadamente temas do universo filosófico recorrendo às competências e atitudes cultivadas na filosofia
académica, colocando-as à disposição dos participantes.
Estes são convidados a melhorar a forma como pensam
e articulam os seus raciocínios com a ajuda do grupo e do
moderador. A philosophical café is a philosophy meeting in a
public place in which everyone can participate regardless of
one’s philosophical background. This philosophical café aims
to provide a small break to think about and politely discuss
philosophical issues resorting to skills and attitudes that are
cultivated within scholar philosophy, and that are made available to the participants. The latter are invited to improve the
way they think and articulate their reasoning with the help of
the group and a moderator.

Fragan Gehlker

Fragan Gehlker
Alexis Auffray
Maroussia Diaz Verbèke

Criação musical e direção de cena
composer and stage director

Alexis Auffray

Dramaturgia dramaturgy

Maroussia Dias Verbèke

Desenho de luz lighting design

Clément Bonnin

Figurinos costumes
CAMPO ALEGRE Foyer

mais informação further information paralelo.tmp@cm-porto.pt
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La Verrerie
Pôle National des Arts
du Cirque Languedoc - Roussillon
Alès
La Cascade
Maison des Arts du Clown et du Cirque
Pôle National des Arts du Cirque
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Le Cirque Jules Verne
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Le Centre National des Arts du Cirque (CNAC)
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Léa Gadbois-Lamer

Destinatários Candidates: interessados em filosofia
Condições de acesso acess conditions: gratuito free

Anna Tauber

Imagem de divulgação image © Vasil Tasevski

Direção técnica technical director

Adrien Maheux

FRAGAN GEHLKER, ALEXIS AUFFRAY & MAROUSSIA DIAZ VERBÈKE
Le vide — Essai de cirque
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Maria do Céu
Ribeiro &
Paulo Mota

O
amigo
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RIVOLI Palco do Grande Auditório
7.50� • ≈1.00h • >6

TEATRO THEATRE
estreia premiere
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MARIA DO CÉU RIBEIRO
PAULO MOTA

6

17.00h

48 anos years old • atriz actress

27 anos years old • ator actor

Sáb Sat

WORKSHOP
Aquecimento Paralelo

com with Joana Providência

Para este Aquecimento Paralelo, os papéis invertem-se.
Joana Providência orientará a sessão, preparando os espetadores para um espetáculo criado por dois dos seus
mais próximos colaboradores enquanto coreógrafa. In
this Paralelo Warm Up session, the roles are reversed. Joana Providência will lead the session, preparing the audience
for a performance created by two of her closest collaborators
as a choreographer.
RIVOLI Sala de Ensaios
Destinatários Candidates: >12
Condições de acesso acess conditions: 2.00€ ou gratuito
(mediante apresentação de bilhete para o espetáculo
Free upon presentation of ticket for the performance)
mais informação further information paralelo.tmp@cm-porto.pt

6

17.00h

Sáb Sat

ENCONTRO MEETING
O amigo mais do que secreto
More than secret friend

Tendo como ponto de partida o projeto continuado “O
Amigo Secreto”, é proposto a todos os interessados uma
atividade/encontro onde terão oportunidade de conhecer outros elementos do público, um “Amigo mais do que
secreto”. Para participar basta enviar um pequeno texto onde explica as razões que o levam a ter interesse no
espetáculo. O resto é para já secreto… e a carta evidentemente também! The starting point is the long-term project “Secret Friend”. Our proposal is for everyone interested
to have an activity/encounter where they’ll get the chance to
meet other elements from the audience, a “more than secret
friend”. In order to participate, all you have to do is send a
short text explaining why you’re interested in participating in
the performance. The rest remains a secret for the time being…
and so does the letter obviously!
RIVOLI Café
Destinatários Candidates: >12
Condições de acesso acess conditions: gratuito free
mais informação further information paralelo.tmp@cm-porto.pt
Os participantes nesta atividade irão usufruir de um desconto
de 30% na aquisição de bilhete para o espetáculo “O Amigo
Secreto”The participants in this activity get 30% off when
buying a ticket for the performance “Secret Friend”.
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O Teatro Municipal do Porto desafiou os Amigos do TMP a participarem num projeto continuado, a
ser estreado em julho. Para o efeito,
decidimos convidar-vos para orientarem estas sessões e pensarem
num projeto que pudesse dar palco
a estes espectadores, fundamentais para a prossecução do nosso
trabalho. Quando vos fizemos o
convite, o que pensaram sobre ele?
MARIA DO CÉU RIBEIRO (MCR) Quan-

do me fizeste o convite, saltaram-me logo
ideias à volta da origem da palavra “amizade”. Amizade, amor, laços de hospitalidade. Foi muito imediata a associação
à ideia de partilha propriamente dita,
da troca que estas relações implicam.
Há sempre uma relação de troca. Mas
há sempre uma sensação de procura,
descoberta do desconhecido, do que é

Teatro Municipal do Porto has
challenged its Friends to participate
in a long-term project that will premiere in July. To that end, we decided to invite you to guide these sessions, and to think of a project that
would bring this audience, which is
key for us to pursue our work, to the
stage. When we extended you this
invitation, what did you think of it?

MARIA DO CÉU RIBEIRO (MCR) When
you invited me, I was immediately struck
by ideas around the origin of the word
“friendship”. Friendship, love, hospitality relations. I very quickly associated with
the idea of sharing as such, with the idea
of the exchange involved in these relations.
There’s always an exchange relation, but
also always a feeling of searching and finding the unknown, what’s secret and what’s
not, what we want and don’t want to show,

MARIA DO CÉU RIBEIRO & PAULO MOTA Entrevista Interview
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secreto e o que não é secreto, o que queremos mostrar e não queremos mostrar,
e as pessoas que participam no projeto
são muito importantes neste processo.
E tu Paulo, como encaraste este desafio e proposta para um trabalho
de longa duração como este?

Eu fiquei curioso
por perceber com que grupo iria trabalhar, na sua diversidade, porque é difícil
desenvolver um projeto sem perceber
com quem é que ele vai ser feito. Aceitei
o desafio pela curiosidade e secretismo
do que seria trabalhar com alguém que
não se conhece.
PAULO MOTA (PM)

Pegando nessa ideia, e tendo como
base as palavas “secretismo” e
“curiosidade”, que expectativas
existiam no início do projeto e o
que era fundamental ser extraído
da relação inicial com estes participantes?

No início, o fundamental foi conhecer. Conhecer quem eram as pessoas,
o que faziam ali, porque se inscreveram
neste projeto e quais as expectativas.
Houve uma altura inicial em que chegamos a falar entre nós, que devíamos ter
um texto, uma ideia base, que fosse um
apoio ou um recurso, se tal fosse necessário. No entanto, e depois de falamos
muito sobre estes suportes, acabamos
por abandonar essas ideias. Só através do conhecimento das suas motivações, das suas faixas etárias, das suas
origens e dos seus interesses pudemos
construir algo mais coincidente com as
expectativas de todos. Perceber se têm
experiência (profissional de palco) ou
não, se têm interessem em determinaMCR
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and the people participating in the project
are of great importance in this process.
How about you, Paulo, how did you
deal with this challenge and with
the proposal for a long-term work
such as this one?
PAULO MOTA (PM) I was curious to
know the group with which I was going to
work and its diversity, because it is difficult
to develop a project without knowing with
whom. I took up the challenge because of
the secrecy, and out of curiosity of working
with someone one doesn’t know.

In this regard, based on the words
“secrecy” and “curiosity”, what
were the expectations at the start
of the project, and what had to be
obtained from the initial relation
with the participants?

MCR At first, the main thing was getting to know who those people were, what
they were doing there, why they applied for
this project, and what were their expectations. At some point in the beginning, we
discussed among ourselves the need for a
text, a basic idea that would act as a support or resource if necessary. However, after
talking a lot about it, we ended up letting go
of those ideas. Only by being aware of what
drove them, their age groups, origins and
interests were we able to build something
more in tune with everyone’s expectations.
Realising whether they had (professional
stage) experience or not, whether they had
an interest in any given artistic field or not.
We were only able to come up with a narrative for this work by having an identifiable
core group of people—it was not uniform,
yet there were connecting points. The idea
of secrecy ended up being the start of this

MARIA DO CÉU RIBEIRO & PAULO MOTA Entrevista Interview
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da área artística. Só através de um núcleo de trabalho identificado, diverso
mas com pontos de ligação, conseguimos construir uma narrativa para este
trabalho. A ideia do secretismo acabou
por ser a fonte deste trabalho, mas que
foi ganhando camadas que ajudaram a
construir um objeto artístico mais sólido. A nossa primeira curiosidade, confesso, foi perceber o que leva alguém a
tornar-se amigo de um Teatro. Porque
se tornam amigos de uma instituição,
qual o intuito e o interesse de tal facto.
A partir daí a ideia surgiu.
Aliás, a noção de amigo é tão lata e
abrangente que se foi adaptando a
diferentes formatos, situações, dimensões e até contextos. Pegando
nessa ideia, há diferentes tipologias
de amigo, quase como se os organizássemos por gavetas: há o amigo
social, o amigo íntimo, o amigo de
infância e até o chamado “amigo
colorido”. Na base de tudo isto, o
que é, para cada um de vocês, um
“amigo”?
PM Acho que um amigo é alguém que
te recebe sempre sem medo, independentemente do que aconteça. É alguém que
te aceita em todas as situações.
MCR É uma relação que implica
imensa confiança. Para mim mim este
é um conceito fundamental na relação
de amizade, a “confiança” é fundamental, sintetiza tudo aquilo que temos com
o outro.

Os vossos nomes não surgem por
acaso para este projeto. Para o Teatro Municipal do Porto, interessava
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work, but it gained layers that helped build
a more consistent artistic object. I admit
that our initial curiosity was understanding what makes someone befriend a theatre.
Why would anyone become friends with an
institution, to what purpose and what is the
point? The idea came thereafter.
In fact, the notion of friend is so wide
and encompassing that it adjusted
to different formats, situations, dimensions and even contexts over
time. Following on that idea, there
are several types of friends, almost
as if we’d file them in drawers: there’s the social friend, the intimate
friend, the childhood friend, and
even the so-called “friend with benefits”. At the root of it all, what is
“a friend” to you?

I think a friend is someone who always welcomes you without fear, no matter
what. Someone who accepts you in every
situation.
MCR It is a relation that involves tremendous trust. For me, this is a key concept
in a friendship relation. “Trust” is key; it
summarises all we have with each other.
PM

We didn’t pick your names for this
project at random. Teatro Municipal do Porto had an interest in having two friends working with the
Theatre’s Friends on friendship
relations. Being friends, you know
one another well. Therefore—in a
kind of “table tennis” answer—what
added value does each of you think
the other brings to this project?

PM I’d say we best keep it a secret
[laughter].
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que dois amigos trabalhassem com
Amigos do Teatro sobre as relações de amizade. Por isso, e sendo
amigos, conhecem-se bem um ao
outro. Nessa medida, e em jeito de
resposta “pingue-pongue”, o que
é que cada um de vocês acha que
o outro tem como mais-valia para
este projeto?
PM Eu diria que é melhor ficar em
segredo (risos).
MCR Boa resposta, gostei (risos).
Acho que não devo revelar o que acho
que o outro tem de mais-valia para o projeto, a confiança é mesmo assim.
PM Vamos indo e vamos conhecendo
ainda mais (risos).

Mas houve e continuam a existir expetativas entre vocês, de um para o
outro. Os amigos procuram sempre
encontrar mais e melhores coisas
nos mais próximos...
PM

Sim, nós podemos falar sobre…

Good answer, I like that [laughter]. I don’t think I should reveal what added
value the other brings to the project; that’s
what trust is all about.
PM We’ll get to know each other even
better as we go along [laughter].
MCR

But you had and you still have expectations towards one another.
Friends are always looking for more
and better things in those closest
to them…

Yes, we can talk about…
MCR As a matter of fact I didn’t have
high expectations! Do you have expectations
when it comes to me?
PM I believe we can discuss it without
cameras or microphones [laughter]. There’s
a side to our relation that shouldn’t be made
public, that’s all [laughter].
PM

Interview with Maria do Céu Ribeiro
and Paulo Mota, conducted by Dina
Lopes (coordinator of Paralelo Approach
Programme to Performing Arts)

MCR Eu por acaso não tinha grandes

expectativas! Tens uma expetativa em
relação a mim?
PM Eu acho que podemos falar sobre
isso sem câmaras e microfones (risos).
Há uma parte da nossa relação que não
é bom que seja pública, é só isso (risos).
Entrevista realizada
a 20 de setembro de 2018,
no Teatro Rivoli, por Dina Lopes,
Coordenadora do Paralelo — Programa
de Aproximação às Artes Performativas
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é atriz. Concluiu o curso
de Interpretação da Academia Contemporânea
do Espectáculo (ACE), no Porto, em 1993. Profissionalmente estreou-se com “A Tempestade”,
de William Shakespeare, com encenação de Silviu Purcarete, no Teatro Nacional S. João, em
1994. Fundadora da Companhia “As Boas Raparigas…”, integrou o elenco dos seus espectáculos,
como “Histórias Mínimas”, de Javier Tomeo; “O
Paraíso”, de Alberto Moravia; “Fédon” de Platão; “Mãos Mortas” de Howard Barker, “Mulheres Profundas/Animais Superficiais”, “Und”
de Howard Barker, e encenados por Rogério de
Carvalho, entre muitos outros espetáculos. Desde 1998, leciona a disciplina de Voz/Expressão
Oral na ACE.
MARIA DO CÉU RIBEIRO

(Matosinhos, 1991) concluiu, em
2010, o curso de Interpretação na Academia
Contemporânea do Espectáculo, no Porto. É,
desde esse ano, intérprete de teatro e de dança,
tendo sido dirigido por Joana Providência, António Júlio, Madalena Victorino, André Braga
e Cláudia Figueiredo, Victor Hugo Pontes, Ana
Luena, Rogério de Carvalho e Gonçalo Amorim.
Em 2016 dirigiu “Gaudium”, um solo cocriado e
interpretado por Ricardo Machado, apresentado
no Porto (VAGA e Palcos Instáveis). Atualmente,
é professor de Interpretação na ACE, no Porto.
´PAULO MOTA

is an actress. She completed
the acting course at the Academia Contemporânea
do Espectáculo (ACE), Porto, in 1993. She started
her professional career in 1994 with William Shakespeare’s “The Tempest”, directed by Silviu Purcărete,
at Teatro Nacional S. João. She is one of the founders of the theatre company As Boas Raparigas, and
she featured in the plays it presented, such as Javier Tomeo’s “Historias Mínimas”, Alberto Moravia’s
“Paradise”, Plato’s “Phaedo”, and Howard Barker’s
“Dead Hands”, “Deep Wives/Shallow Animals” and
“Und”, all directed by Rogério de Carvalho, among
many others. She has been teaching voice/oral expression at ACE since 1998.
MARIA DO CÉU RIBEIRO

(Matosinhos, 1991) completed the acting course at the Academia Contemporânea do Espectáculo (ACE), Porto, in 2010. He has since performed in theatre and dance productions, having
been directed by Joana Providência, António Júlio,
Madalena Victorino, André Braga and Cláudia
Figueiredo, Victor Hugo Pontes, Ana Luena, Rogério
de Carvalho and Gonçalo Amorim. In 2016, he directed the solo piece “Gaudium”, which was co-created
and performed by Ricardo Machado, and presented
in Porto (VAGA and Palcos Instáveis). He currently
teaches acting at ACE.
PAULO MOTA

Uma produção produced by

Teatro Municipal do Porto

Direção artística artistic directors

Maria do Céu Ribeiro
Paulo Mota

Interpretação cast

Amigos do Teatro Municipal do Porto

Imagens da entrevista interview images © Pedro Sardinha / TMP
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Qui Thu

12

21.00h

Sex Fri

13

21.00h

Sáb Sat

Companhia
Nacional de
Bailado
Dom
Quixote
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RIVOLI Grande Auditório
7.50� • ≈1.30h • >6

DANÇA DANCE
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1
13

14.00h — 21.30h

Sáb Sat

Dom Quixote

ENCONTRO MEETING
Um dia com a CNB Spend a day with CNB

mais informação further information paralelo.tmp@cm-porto.pt

“Dom Quixote” é um dos grandes legados do
coreógrafo Marius Petipa, que estreou em 1869,
na Rússia. Baseado em episódios de "D. Quixote
de La Mancha", de Miguel de Cervantes, alterna entre uma natureza realista e popular, com
o mundo de fantasia e sonho. Em 1900, Alexander Gorski apresentou a sua versão com alterações coreográficas e musicais. É a partir da versão de Gorski que Eric Volodine constrói a sua
versão estreada na CNB, em 1990, e que agora
volta à cena.

VOL. II

COMPANHIA NACIONAL DE BAILADO Dom Quixote

Seis jovens alunos de dança, são convidados a passarem
um dia com a Companhia Nacional de Bailado. • Six young dance students are invited to spend a day with the
National Ballet of Portugal. Six young dance students are
invited to spend a day with the National Ballet of Portugal.
RIVOLI
Destinatários Candidates: >6
alunos de dança dance students (max. 6)
Condições de acesso acess conditions: gratuito free
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“Don Quixote” is one of the great legacies of choreographer Marius Petipa, premiering in 1869, in
Russia. It is based on episodes from “El Ingenioso
Hidalgo Don Quijote de la Mancha” [The Ingenious
Nobleman Sir Quixote of La Mancha], by Miguel de
Cervantes, alternating between realistic, popular
nature and a world of fantasy and dream. In 1900,
Alexander Gorsky presented his own version with
choreographic and musical changes, based on which
Eric Volodine created the performance he premiered
with the National Ballet of Portugal in 1990, and
that is now back on stage.
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A COMPANHIA NACIONAL DE BAILADO foi criada
por iniciativa do Governo de Portugal, em 1977.
Ao longo das quatro décadas de existência tem
apresentado obras de referência do reportório
internacional, quer as incontornáveis do dito
clássico, quanto as de coreógrafos como Balanchine, De Keersmaeker, Forsythe, Joos, Kylián,
Limon, Van Manen ou Spöerli. Paralelamente
tem apostado em encomendas geradoras de uma
identidade própria, com especial destaque nos
convites a autores portugueses como Armando
Jorge, Fernando Duarte, Olga Roriz, Rui Lopes
Graça ou Vasco Wellenkamp. Sofia Campos é a
atual diretora artística da companhia.

The NATIONAL BALLET OF PORTUGAL was established at the initiative of the Portuguese Government
in 1977. Over the course of four decades, it has presented international seminal pieces, both the inevitable classics and choreographies by Balanchine, De
Keersmaeker, Forsythe, Jooss, Kylián, Limón, Van
Manen or Spöerli. Concurrently it has commissioned
a series of pieces generating an identity of its own,
with a strong emphasis on Portuguese authors such
as Armando Jorge, Fernando Duarte, Olga Roriz,
Rui Lopes Graça or Vasco Wellenkamp.

Coreografia choreography

Eric Volodine

A partir de based on

Alexander Gorski

Música music

Ludwig Minkus

Argumento inspirado em
scenario inspired by

Marius Petitpa
Miguel de Cervantes

Cenografia e figurinos
set design and costumes

Alexandre Vassiliev

Desenho de luz lighting design

Richard Caswell

Interpretação performed by

Bailarinos da dancers of CNB
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PAULO VINHAS

52 anos years old • Matéria Prima

JOAQUIM DURÃES
ANDRÉ MENDES

35 anos years old • Lovers and Lollypops
35 anos years old • Amplificasom

Understage

O supbalco de um Teatro pode ter diversas funções, mas, na maior parte dos casos, funciona
como espaço de armazém e de cargas e descargas
para os espetáculos apresentados. Mas o subpalco do Rivoli é, desde 2015, palco de um ciclo de
música, com concertos mensais que ocupam o
espaço e o transfiguram por completo, tornando-o, assim, mais um palco da cidade.
No ano em que o ciclo Understage completa quatro anos de existência, convidamos os seus programadores – das promotoras Matéria Prima,
Lovers and Lollypops e Amplificasom - a uma
conversa a três sobre os desafios passados, presentes e futuros de um espaço “arriscado e surpreendente”.
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This year, the Understage series celebrates four years
of monthly concerts at Teatro Rivoli’s understage,
and we invited its programmers to talk about the
past, present and future challenges of a “risky and
surprising” space.

PAULO VINHAS, JOAQUIM DURÃES & ANDRÉ MENDES Entrevista Interview
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Em 2019 o ciclo Understage completa quatro anos ininterruptos de
concertos no Subpalco do Teatro
Rivoli. Todos os meses, as propostas apresentadas são variadas,
com estéticas diferenciadas e propostas arriscadas. O que é que um
ciclo regular como este representa
para as vossas estruturas? Começa tu, Paulo, já que foste o primeiro
a apresentar neste ciclo.
PAULO VINHAS (PV) Bem, para mim

foi um grande desafio lançado pelo Paulo
Cunha e Silva e pelo Tiago Guedes, e ainda hoje tenho bem presentes as palavras
dele, quando me seduziu para apresentar
aqui uma série de concertos. A ideia, disse-me ele, era programar algo que não
estivesse vivo na cidade, já que estávamos numa crise profunda, económica e
cultural. Propôs que apresentasse um
programa que não fosse concorrencial
com as instituições existentes na cidade, como a Casa da Música ou Serralves.
Perguntou-me se havia espaço para outras estéticas musicais e, passados uns
anos, confirma-se que o cenário era
possível. São apostas diferenciadoras e
é uma nova impressão digital que é impregnada na estética musical da cidade.
JOAQUIM DURÃES (JD) Sim, o desafio para nós também foi esse, o de experimentais algo que, de outra forma, não
tínhamos ainda possibilidade de apresentar. Enquanto Lovers and Lollypops, há
muitos artistas que gostaríamos de trazer ao Porto e não tivemos a oportunidade anterior de o fazer. O Understage deu
esse palco, num desafio motivador. Na
realidade, havia espaço para trabalhar
concertos desta dimensão e tipologia.
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In 2019, the Understage series celebrates four years of continuous
concerts at Teatro Rivoli’s understage. Every month, there’s a different, aesthetically-distinct, risky
proposal. What does a regular series such as this one mean for your
companies? You start, Paulo, since
you were the first one to present
something in this series.

PAULO VINHAS (PV) Well, I saw this
as a great challenge set by Paulo Cunha e
Silva, and I still recall his words when he enticed me to present a series of concerts here.
The idea, he told me, was to programme
something that was not alive in the city,
given that we were going through a deep
economical and cultural crisis. He suggested I’d put forward a programme that would
not compete with the existing institutions in
the city, such as Casa da Música and Serralves. He asked me if there was room for
other musical aesthetics, and a few years
later it turns out that such a scenario was
possible. This is a distinctive wager, and a
new fingerprint pervading the city’s musical aesthetics.
JOAQUIM DURÃES (JD) In deed, the
challenge was the same for us—trying out
something that otherwise we wouldn’t have
the chance to present. As Lovers & Lollypops, there were plenty of artists we wanted
to bring to Porto and hadn’t had the chance
to do so before. Understage provided us with
that stage in a motivating challenge. The
fact is there was room to work on concerts
of this size and kind.
ANDRÉ MENDES (AM) I agree with
everything you said. Amplificasom, as an
invited promoter, joined this adventure later
on, and the idea that came across of estab-
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ANDRÉ MENDES (AM) Concordo com

tudo o que disseram. A Amplificasom,
enquanto estrutura convidada, entrou
nesta aventura mais tarde, e a ideia que
passaram, de criar um novo palco para a
cidade, foi essencial para embarcar neste projeto. Lembro-me do nosso primeiro concerto no Subpalco, com a Emma
Ruth Rundle [abril 2017], que cresceu
mediaticamente, de uma forma tão repentina, que hoje já não é possível apresentar numa sala como esta. Olho para
o Understage como um espaço onde se
apresenta aquilo que não faz sentido noutros locais, onde lanças novos artistas e é
desafiante existir um espaço como este.
É quase um sonho (risos).
Joaquim Durães

O subpalco é, como vemos, um espaço que serve também como armazém para material utilizado por
espetáculos e pela vida quotidiana
do Teatro. Como ocupar um espaço
que, por si só, é caótico e torná-lo
um espaço habitado pela música?

PV A primeira vez que visitei o espaço foi um verdadeiro espanto. Chegar
aqui e ver este local em bruto é a realização de um sonho, de uma sala perfeita
para a concretização destas iniciativas.
Não é fácil trabalhar esta sala, mas todos a acham excecional (risos).
AM Quando os artista chegam a esta
sala pensam: “ok... é aqui que vou tocar
hoje”, com alguma estranheza. Mas logo
depois tudo muda. Temos tudo devidamente preparado, um jogo de luzes que
faz toda a diferença, e cria-se um afecto
por este lado mais industrial.
JD Chegam até para trabalhar o espaço, criando uma relação especial com o
ambiente, o que, numa sala de concertos
convencional, não dá para fazer.
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lishing a new stage for the city was critical
for us to come aboard this project. I remember our first concert at the understage with
Emma Ruth Rundle [April 2017], who then
grew media-wise in such a sudden way that
nowadays she can’t perform in a room such
as this. I look at Understage as a space to
present what does not make sense to do so
in other venues, where one introduces new
artists, and it is challenging to have a space
like this. It is almost like a dream [laughter].
As you can see, the understage also
doubles as storage for the equipment used in the Theatre’s performances and daily life. How does
one take over a space that is itself
chaotic and inhabit it with music?

PV The first time I visited the space I
was truly astonished. To get here and see
this place in the raw is a dream come true—
it is a perfect room to carry out this kind of
initiatives. It is not easy to work here, but
everyone finds it exceptional [laughter].
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Paulo Vinhas

Tendo em conta estas limitações
(ou mais valias) do espaço, como
pensam a tipologia de concertos e
as propostas a apresentar? Há um
claro confronto com o espaço ou o
mesmo torna-se um aliado?

No meu caso, quando penso na
programação, o espaço está em primeiro e só depois o artista. O desafio é mesmo esse: combinar na perfeição o espaço, que tem as suas características, e o
artista escolhido.
PV Este é um espaço que me dá total
confiança. Adapta-se a todas as circunstâncias, apesar dos projetos da Matéria
Prima serem pequenos e se adaptarem
ao local. Não penso nas limitações, porque serve todas as opções.
AM É um verdadeiro desafio para
mim. Desde que começamos a programar que encaramos tudo isto como
um desafio. Dou-te dois exemplos: os
Esmerine, um grupo composto por seis
músicos, atuou naquele palco e confesso
JD
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AM When the artists first come to this
room, they think, “Ok... this is where I’ll
be playing tonight”, somewhat surprised.
But shortly after everything changes.
Everything is properly prepared, the lighting makes all the difference, and one establishes some sort of affection for the more industrial side of it.
JD You can even work on the space,
thus establishing a special connection to
the ambiance, which you cannot do in a
conventional concert hall.

Bearing in mind those space constraints (or added value), how do you
figure out the kind of concerts and
proposals you put forward? Is there
a clear confrontation with the space
or does it turn into an ally?

JD In my case, when I think of a programme, the space comes first, and only
then the artist. That is precisely the challenge: to perfectly combine this space and
its features with the chosen artist.
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que não sei bem como coube lá (risos).
Ficaram totalmente apaixonados pelo local. Já os FERE testaram os limites do
espaço, já que o som era muito alto. Estes dois exemplos provam que podemos
fazer tudo e mais alguma coisa.
Um dos atrativos do ciclo é que,
mensalmente, as propostas apresentadas primam pela surpresa,
não criando uma linha sistemática
ou uma corrente estética.

Essa era a nossa principal bandeira: mesmo que não conheças, compras o bilhete e sabes que vais ser surpreendido, vais ser provocado. Quando
aceitamos o desafio, esta era a ideia: queríamos estimular os públicos.
JD E acho que isso está no ADN destas produtoras, arriscar nas propostas e
ter um público que segue este ciclo e que
confia no que é apresentado. O Understage é, atualmente, um exemplo perfeito.
PV Permite-nos esse risco, tendo
sempre esta rede suspensa que nos protege de uma queda. Já fizemos concertos
no mesmo fim-de-semana do Primavera Sound. Ninguém estava a programar
nesses dias. Arriscamos. Correu muito
bem. É a evidência clara que há muitos
públicos para diferentes programas.
AM

E ao longo dos anos, esse público,
mais atento, mais interessado, tem
vindo a crescer e a procurar esta
programação disruptiva... Com esta
atenção acrescida, há preocupações
do vosso lado quanto aos critérios
que norteiam a vossa escolha?
PV A linha de programação não se
rege por uma estética rígida. Varia muito. Abrange todos os espectros musicais.
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I have complete confidence in this
space. It adjusts to every circumstance,
in spite of Matéria Prima’s projects being
small and adapting to the place. I do not
focus on the constraints, because it suits
all options.
AM For me it is a true challenge. Ever
since we started programming, we’ve been
facing it all as a challenge. Here’s two examples: Esmerine, a group of six musicians,
performed on that stage, and I have to stay
I’m not sure how they all fit there [laughter]. They’re were completely in love with
the place. And then there’s FERE, who
tested its limits, because the sound was really loud. These two examples show we can
do anything.
PV

One of the appeals of this series is
that every month there’s a surprising proposal, and thus there’s no
systematic thread or aesthetical
trend.

AM That was our main motto: even if
you’re not familiar with it, you buy the ticket, and you know you’ll be surprised, you’ll
be teased. When we took on the challenge,
the idea was to stimulate the audiences.
JD And I believe that is part of the DNA
of these production companies: to put forward risky proposals, and to have an audience that follows the series and trusts
the programme. Presently, Understage is
a perfect example of that.
PV It enables us to take that risk, always ensuring a safety net to protect us
from falling. We’ve had concerts in the same
weekend as Primavera Sound. No one was
scheduling anything for those days. We took
a chance. It went very well. It is a clear indication that there are plenty of audiences
for different programmes.
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Over the years, the more attentive
and more interested audience has
been growing, and has been looking
for this disruptive programme...
Does the additional attention concern you as far as the criteria that
orientate your choices go?

André Mendes

No caso da Matéria Prima, tentamos associar as nossas propostas aos espetáculos apresentados no Teatro [Municipal
do Porto], como foi o caso do concerto do
Pita, que faz música para a artista Gisèle
Vienne, ou o caso do Lorenzo Senni, que
também trabalhou para teatro e dança.
Tentamos ainda assediar projetos portugueses, que é uma das minhas grandes
ambições, ligando-os com outras realidades musicais, criando cruzamentos
e riscos. Mas não há um fio condutor, é
um livre arbítrio na programação. É o
que entendo fazer sentido no momento.
JD É isso mesmo, não há uma ideia
global para toda a programação. Mas
no final, quando olhas os concertos
agendados, percebes que se quis contar
uma história, criar uma narrativa.
PV Estes anos revelam isso mesmo.
JD É uma narrativa criada pelas três
estruturas, em que há algo para contar.
Sem ideias fixas, sem uma linha rígida,
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PV Programming does not follow strict
aesthetics. It changes a lot. It embraces the
whole musical spectrum. At Matéria Prima
we try to link our proposals to the performances being presented at Teatro [Municipal do Porto], as was the case of the concert
by Pita, who makes music for artist Gisèle
Vienne, or Lorenzo Senni, who also did theatre and dance work. We also try to allure
Portuguese projects—one of my great ambitions—and place them in contact with other musical realities, thus creating crossings
and risks. But there’s no common thread,
merely free choice when programming. That
is what I believe makes sense at this time.
JD That’s precisely it. There’s no overall programming idea. But in the end, when
you look at the scheduled concerts, you realise one wanted to tell a story, to come up
with a narrative.
PV These years bear witness to that.
JD The three companies create that
narrative. There’s something to be told.
With no fixed ideas, with no strict thread,
but with an amount of risk that plays the
main role in this plot.
AM We all agree. These are three eclectic entities. What we present in this place
follows the same mind-set. Variety and diversity. Look, here’s a suggestion: this series
is deserving of a documentary, a 20-minute
short film summarising the first five years,
in order to demonstrate the impact that the
series had—and has—in the city.
JD Not least because the promoters
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mas com uma dose de risco que assume
o papel principal neste enredo.
AM Estamos todos de acordo. As três
entidades são eclécticas, o que apresentamos neste local segue esse mesmo raciocínio. Esse lado variado, diversificado. Olha, deixo uma sugestão: este ciclo
merecia um documentário, uma curta-metragem de 20 minutos como síntese
dos primeiros cinco anos, para provar
o impacto que este ciclo teve – e tem –
na cidade.
JD Até porque todas as promotoras se complementam, não concorrem
entre si.
AM E todos somos amigos e colaboradores. Não há concorrência entre nós.
Foi assim desde sempre. Há histórias engraçadas de estarmos todos a negociar
a mesma banda e nos darmos conta que
seria melhor sentarmos e pensar fazer
o concerto em conjunto.
PV E é este respeito e comunicação
entre nós que nos tem ajudado a crescer. Conversar sobre este risco entre os
três para melhorar e chegar a um público mais amplo. É uma relação que não
nasceu ontem, conhecemo-nos há muitos anos, há imensas coisas que eles programam e que eu adorava programar...
AM ... e o contrário também!..
PV ... o que leva a aumentar a admiração que sentimos uns pelos outros.
Com olhos postos no futuro, mas
sem esquecer o passado, que concerto marcou, para cada um, uma
experiência difícil de descrever em
palavras?
PV Bem, eu destacava o primeiro
concerto que fizemos, com os Esplendor
Geometrico, que sintetiza, na perfeição, o
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complement each other, and do not compete
with each other.
AM And we are all friends and partners. There’s no competition among us.
That’s how it has always been. There are
some interesting stories of us all negotiating the same band and realising it would
be best to sit down and think about doing
the concert together.
PV And this kind of respect and communication between us is what has helped
us grow. The three of us discussing this risk,
so as to improve and reach a broader audience. This relation did not start yesterday.
We have known each other for many years,
there are plenty of things they programme
that I’d love to programme...
AM And vice-versa!
PV ... which increases the admiration
we have for one another.
As we look to the future without
forgetting the past, which concert
translated into an experience that is
difficult to describe in words?

PV Well, I’d highlight the first concert
we did, with Esplendor Geométrico, which
perfectly summarises what the project is.
Esplendor Geométrico is a Spanish industrial music band that had never performed
in Portugal, despite its many followers. At
the end of that first concert, many came to
me and said it was something truly challenging. It enabled me to take a chance. It
was the start and a fine concert.
JD I point out ZA!, an amulet band at
Lovers [&Lollypops], one of the first bands
we suggested for the understage. This band
perfectly reflects our proposal—we are able
to listen to a thousand songs in a duo, and
that is simply special.
AM Same as Paulo and Fua [Joaquim

PAULO VINHAS, JOAQUIM DURÃES & ANDRÉ MENDES Entrevista Interview

160
que é o projeto. O Esplendor Geometrico
é um grupo espanhol de música industrial que nunca tinha vindo a Portugal,
apesar dos muitos seguidores que tem.
No final deste primeiro concerto, muitos
vieram ter comigo e disseram que aquilo era algo verdadeiramente desafiador.
Deu-me possibilidades para arriscar. Foi
o arranque e foi um belo concerto.
JD Eu destaco os ZA!, uma banda
amuleto da Lovers [and Lollypops], uma
das primeiras bandas que propusemos
para o subpalco. É uma banda que reflecte na perfeição o que propomos, podemos ouvir mil músicas num duo e isso
é simplesmente especial.
AM Eu, tal como o Paulo e o Fua [Joaquim Durães], também destaco a minha
primeira proposta: Emma Ruth Rundle.
Marca por ser o primeiro, pelo dia que
vivi e por ter presenciado uma sala cheia.
Foi extraordinário.

Durães], I also mention my first suggestion:
Emma Ruth Rundle. It stands out because
it was the first, because of the day I had,
and because I witnessed a full room. It was
extraordinary.
Talk held at Teatro Rivoli
and moderated by José Reis,
Communication Coordinator at TMP

Conversa realizada no Teatro Rivoli
e moderada por José Reis,
Coordenador de Comunicação do TMP
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Curso de Música Silva Monteiro
Companhia Instável
Medeia Filmes
PROSPECTIONS for Art,
Education and Knowledge Production
Universidade Lusófona do Porto
Balleteatro
Instituto Politécnico do Porto / ESMAE
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Curso de
Música Silva
Monteiro
Novos Talentos
Todos os meses, e numa parceria com o Curso
de Música Silva Monteiro, os “Novos Talentos”
apresentam o seu repertório clássico aos espectadores do Teatro Municipal do Porto. São
recitais mensais com os valores que, em breve,
despontarão no panorama artístico português.
Every month, in partnership with the Silva Monteiro Music Course, “new talents” present their classic
repertoire to the audience of Teatro Municipal do
Porto. These are monthly recitals with upcoming
Portuguese artists.

MARÇO MARCH
9 17.00h Sáb Sat
Marta Patrocínio

(piano piano)

ABRIL APRIL
13 17.00h Sáb Sat
Duo Litanei (Hugo Paiva & Mrika Sefa)

(violoncelo e piano cello and piano)

JUNHO JUNE
15 17.00h Sáb Sat
Rita Barbosa & Hugo Simões

(guitarras guitars)

JULHO JULY
6 17.00h Sáb Sat
João Almeida

(piano piano)
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RIVOLI Pequeno Auditório
5.00 €

MÚSICA MUSIC
mais informação for further information
www.cmsilvamonteiro.com
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Companhia
Instável
Palcos Instáveis
Um projeto da Companhia Instável coproduzido
pelo Teatro Municipal do Porto, que tem como
objetivo incentivar o trabalho de criadores da cidade do Porto e norte do país. Este projeto possibilita o cruzamento de experiências artísticas
e oferece à cidade o contacto com linguagens
coreográficas emergentes. Criado em 2012, com
a realização de residências artísticas no Lugar
Instável, o Ciclo Palcos Instáveis tem apresentações mensais.
This is a project by Companhia Instável co-produced
by Teatro Municipal do Porto whose aim is to encourage the work of creators from Porto and Northern
Portugal. It makes it possible to cross artistic experiences and brings the city into contact with emerging choreographic languages. Created in 2012 with
artistic residencies at Lugar Instável, the Palcos
Instáveis programme has monthly presentations.

MARÇO MARCH
16 21.00h Sáb Sat
João Costa Espinho

Je t’aime

CAMPO ALEGRE Sala-estúdio

ABRIL APRIL
27 17.00h Sáb Sat
28 15.00h Dom Sun
Ana Isabel Castro

Marengo
(DDD - Festival Dias da Dança 2019)
MALA VOADORA

JUNHO JUNE
8 21.00h Sáb Sat
Dinis Santos

Verdugo

+
Emily Lukasewski

Manifest

CAMPO ALEGRE Sala-estúdio
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CAMPO ALEGRE Sala-estúdio
MALA VOADORA
5.00 €

DANÇA DANCE
mais informação for further information
www.companhiainstavel.pt
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Medeia Filmes

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

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

CINEMA CINEMA
mais informação for further information
www.medeiafilmes.com
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MARÇO MARCH
13

19.00h

Qua Wed

PROSPECTIONS
for Art, Education
and Knowledge
Production
Metabolic Rifts
Lançamento de livro book launch

Metabolic Rifts é uma série de eventos organizados por PROSPECTIONS for Art, Education
and Knowledge Production, uma assembleia
de investigação em artes visuais e performativas, mobilizada por Alexandra Balona e Sofia
Lemos. Ao investigar as ruturas do metabolismo nos sistemas da Terra, ancoradas em torno
da lógica da acumulação capitalista e do modo
como o raciocínio neoliberal corrompe as suas
operações básicas de renovação, a assembleia
encoraja abordagens transversais a fenómenos
planetários. A quarta assembleia celebra a edição 2017-2018, que contou com sessões no Teatro
Rivoli e Teatro Campo Alegre, com o lançamento de uma publicação na qual se encontram reunidas as linhas de fuga, indagações e premissas
propostas pelos seus contribuidores. Partindo
de distintos cânones e morfologias do conhecimento, a publicação questiona sistemas de colonização epistémica e de governança capitalista,
desde a desregulação ecológica e somatização
da ansiedade até à proposição de éticas de cuidado e de sociabilidade. O evento contará com
uma palestra inédita do filósofo Michael Marder
sobre o presente escatológico do antropoceno e
a obscuridade do seu futuro.
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RIVOLI Café
Entrada livre free

Metabolic Rifts is a series of events organised by
PROSPECTIONS for Art, Education and Knowledge
Production, an assembly for visual and performing
arts research put into motion by Alexandra Balona
and Sofia Lemos. By looking into the ruptures in the
metabolism of Earth systems, based on the rationale
of capitalist accumulation and on the way neoliberal reasoning corrupts its basic renewal operations,
the assembly encourages cross-cutting approaches
to planetary phenomena. The fourth assembly celebrates the 2017-2018 edition by launching a publication that gathers the vanishing lines, queries and
assumptions put forward by its contributors. Based
on distinct knowledge canons and morphologies,
this publication questions systems of epistemic colonisation and capitalist governance, from ecological deregulation and anxiety somatization to the
proposition of care and sociability ethics. The event
includes an unprecedented lecture by philosopher
Michael Marder on the Anthropocene’s eschatological present and its obscure future.

PENSAMENTO THOUGHT
mais informação for further information
www.prospectionsforaekp.org
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MARÇO MARCH
21 — 23

Qui — Sáb Thu — Sat

Universidade
Lusófona do
Porto
Multiplex 2019:
Bette Gordon
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Numa iniciativa da Universidade Lusófona do
Porto, Bette Gordon, cineasta norte-americana e professora na Columbia University School
of the Arts, em Nova Iorque, é a convidada da
décima edição de Multiplex. Autora associada
ao cinema independente de Nova Iorque e ao
movimento underground de início dos anos 80,
o seu filme de estreia “Variety” (1983) explora
as relações entre as mulheres, a pornografia e o
voyeurismo – incluindo, entre os atores, amigos
como Nan Goldin – e foi unanimemente aclamado
pela crítica. Com uma obra marcada pela estética táctil dos valores plásticos saturados, toda
a filmografia trata de um olhar feminino sobre
as questões da sexualidade, da heteronormatividade, da violência e do poder. Todo o programa tem entrada livre, sujeita à lotação das salas.

MARÇO MARCH
21 10.00h Qui Thu
Masterclass
com with Bette Gordon

Bette Gordon is a North American filmmaker and
professor at the Columbia University School of the
Arts (New York). In an initiative by the Lusófona
University of Porto, she has been invited for the 10th
edition of Multiplex. With ties to New York’s independent cinema and to the early 1980s underground
movement, her debut film, “Variety” (1983), whose
cast includes friends such as Nan Goldin, analyses
the relations between women, pornography and voyeurism, and it was unanimously acclaimed by the
critics. Her work features the tactile aesthetics of
saturated plastic values, and all her films address
the feminine look upon the issues of sexuality, heteronormativity, violence and power. Free admittance
throughout the programme.

Teatro Rivoli

RIVOLI Pequeno Auditório

Universidade Lusófona do Porto
21 21.00h Qui Thu
Variety (1983, 100’)

Teatro Rivoli

22 19.00h Sex Fri
Michigan Avenue (1974, 6’),
I-94 (1974, 3’),
Empty Suitcases (1980, 50’)

Teatro Rivoli

22 21.00h Sex Fri
Luminous Motion (1998, 95’)

23 19.00h Sáb Sat
Handsome Harry (2009, 93’)

Teatro Rivoli

23 21.30h Sáb Sat
The Drowning (2016, 95’)

Teatro Rivoli

Todos os filmes têm legendagem em português
with portuguese subtitles

CINEMA CINEMA
mais informação for further information
www.ulp.pt
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Universidade
Lusófona do
Porto
Do Comum

Ciclo de conferências

Nos grandes momentos em que a história se convulsiona reemerge o conflito em torno do Comum.
Sucedeu na Atenas platónica, com o cristianismo
primitivo, depois com as revoluções modernas e
hoje com a nova tentativa de delimitar o que é
do comum e o que é do privado na situação planetária que é a nossa. Tudo o que existe sobre a
superfície da terra - a morada dos humanos -, é
produto de todos os viventes, os antecessores,
os sucessores e os contemporâneos. Tudo o que
é privado, particular, emerge da combinação das
forças humanas, da peculiar potência do trabalho
em comum. Muito se joga nas tentativas de dar
visibilidade e novas formas a esse fundo comum.
Neste contexto, iremos explorar o problema do
comum em várias perspetivas. - José Bragança
de Miranda & Isabel Babo, ULP.
At the moments of great upheaval in history, the conflict around the Common resurfaces. It happened in
Plato’s Athens with primitive Christianity, then with
the modern revolutions, and nowadays with the new
attempt to circumscribe what’s common and what’s
private in our planetary situation. All that exists on
the surface of the Earth, where humans live, is the
result of all the living—predecessors, successors and
contemporaries. All that’s private, intimate, arises
from the combination of human strengths, from the
peculiar power of common work. In this context, we
shall explore the problem of common from a number
of perspectives. – José Bragança de Miranda & Isabel Babo, ULP.
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RIVOLI Pequeno Auditório
ULP Sala Nobre
Gratuito free

MARÇO MARCH
26 19.00h Ter Tue
Sofia Miguens

Professora da Faculdade de Letras
da Universidade do Porto
Professor at the Faculty of Letters
of the University of Porto
RIVOLI Pequeno Auditório

ABRIL APRIL
16 19h00 Ter Tue
António Guerreiro

Ensaísta, Crítico, Editor da Revista Electra
Essayist, critic, editor of Electra magazine
RIVOLI Pequeno Auditório

MAIO MAY
16 19h00 Qui Thu
António Machuco Rosa

Professor da Faculdade de Letras
da Universidade do Porto
Professor at the Faculty of Letters
of the University of Porto
ULP Sala Nobre

JUNHO JUNE
18 19h00 Ter Tue
Eduardo Souto de Moura

Arquiteto Architect

RIVOLI Pequeno Auditório

PENSAMENTO THOUGHT
mais informação for further information
www.ulp.pt
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ABRIL APRIL
3

15.00h

Qua Wed

4

21.00h

Qui Thu

Balleteatro

Tiago Sarmento
Welcome
Três jovens atrizes alistam-se como voluntárias no campo de refugiados Moria, na ilha grega Lesbos. Sem conseguirem ficar indiferentes
aos relatos de desalojamentos e conflitos sírios
infindos, viajam em busca de uma história real
para escreverem uma peça de teatro. Guardam
a memória do seu país numa fotografia. Deixam
as ruas que viram crescer. O cheiro das árvores
e o aroma das barracas de comida. Abandonam
a língua materna com um sentimento de culpa
travado na garganta. Os edifícios desmoronam-se em migalhas e o pouco que lhes resta levam-nas a fugir num barco de borracha, em busca
de uma nova vida, na Europa. Entravam o gelo
salgado da água do mar nas suas mãos, separam
as poucas notas no bolso e partem. Só esperam
que o colete salva-vidas prevaleça sem fronteiras.

Texto e Encenação text and direction

Tiago Sarmento

Intérpretes performed by

Ana Catarina Couto, Beatriz Ribeiro,
Beatriz Azevedo, Beatriz Ferreira, Beatriz Parada,
Carolina Pinho, Cristiana Leitão, Dilan Dias,
Emanuel Sousa, Francisca Leal, Francisco Maia,
Inês Costa, Inês Mendes, Inês Moreira, Iris Oliveira,
Joana Fonseca, João Morgado, João Cunha,
Luana Marcelino, Mariana Valente, Marta Craveiro,
Marta Moura, Sara Gouveia [Alunos do 2º ano
do curso de Teatro do Balleteatro Escola Profissional]

Produção production

Balleteatro

Three young actresses sign up as volunteers at the
Moria refugee camp on the Greek island of Lesbos.
Unable to remain indifferent to the endless Syrian
accounts of displacement and conflict, they travel
in search of a true story to write a theatre play. A
photograph reminds them of their country, of the
family they had in a land that now only lives on in
their imagination. They leave behind the streets
they watched expand, the smell of the trees, and
the scent of food stalls. They abandon their mother
tongue with a feeling of guilt stuck in their throat.
The buildings collapse into crumbs and the little
they have left leads them to flee in a rubber dinghy.
looking for a new life in Europe. Their hands hold
back the icy and salty sea water, they split their few
notes in several pockets and they set off. Their only
hope is that the life vest will prevail across borders.
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5.00 €

TEATRO THEATRE
mais informação for further information
www.balleteatro.pt
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Instituto
Politécnico
do Porto /
ESMAE
Apresentação dos
trabalhos finais dos
alunos da 3 a edição
da Pós-Graduação em
Dança Contemporânea

The 3 rd Postgraduate
Degree in
Contemporary Dance
students present their
final projects

Nove meses terão passado desde o arranque da
3ª Edição da Pós-Graduação em Dança Contemporânea, imaginada pela ESMAE e pelo Teatro
Municipal do Porto, solidificando a parceria entre o Instituto Politécnico do Porto e a Câmara
Municipal do Porto. Ao longo deste ano letivo, 12
alunos tiveram contacto com coreógrafos com
quem realizaram masterclasses, assistiram a
dezenas de espetáculos, mergulharam nas múltiplas linguagens de dança, apreenderam novas ferramentas de produção, comunicação e
mediação de públicos preciosas para a sua vida
profissional, além do espaço e tempo de acompanhamento para a elaboração dos seus projetos individuais. São estes trabalhos que agora
se revelam ao público, em formato de work-in-progress, com assinatura dos estudantes André
Braga, Beatriz Valentim, Catarina Alves, Diana
Duarte, Hugo Magalhães, Inês Alves, Inês Gonçalves, Joana Estrela, Liliana Mota, Maria Gameiro, Paulo Mota, Luís Oliveira.

Nine months will have passed since the start of the
3rd Postgraduate Degree in Contemporary Dance
designed by ESMAE and Teatro Municipal do Porto, which consolidates the partnership between the
Polytechnic Institute of Porto and the Porto Municipal Council. Over the course of this school year, 12
students were in contact with choreographers with
whom they had master classes, attended dozens of
performances, dived into the manifold dance languages, and learned new and professionally valuable
production, communication and audience mediation
tools. They also had space and a follow-up period to
prepare their individual projects, which are now disclosed to the audience as works in progress. The students are André Braga, Beatriz Valentim, Catarina
Alves, Diana Duarte, Hugo Magalhães, Inês Alves,
Inês Gonçalves, Joana Estrela, Liliana Mota, Maria
Gameiro, Paulo Mota and Luís Oliveira.

4a Edição da Pós-Graduação em Dança Contemporânea
4th Postgraduate Degree in Contemporary Dance
Ano letivo school year 2019/20
INSCRIÇÕES ABERTAS APPLICATIONS ARE OPEN
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ESMAE

DANÇA DANCE
mais informação for further information
www.esmae.ipp.pt

programas e
outros projetos
programmes
and other
projects
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Paralelo
Programa de Aproximação às Artes Performativas
Approach Programme to Performing Arts
Campo Aberto
Residências de longa duração long-term residences
Residências de curta duração short-term residences
Residências cruzadas crossed residences
Artistas associados Associated artists
Encontro de Serviços Educativos
Encounter of Education Services
Coproduções do TMP em circulação
TMP co-productions on tour
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Paralelo
Programa de Aproximação às Artes
Performativas Approach Programme
to Performing Arts

Este Programa do Teatro Municipal do Porto
desenvolve e apresenta uma multiplicidade de
propostas, conectadas com a programação artística, para todos os públicos. Propõe assim um
conjunto de ações, que acontecem no Rivoli e
Campo Alegre, desde espetáculos a workshops,
encontros a projetos continuados, conversas a
visitas guiadas. Sendo a mediação um dos eixos
principais da sua missão, é fundamental o enfoque na multiplicidade de públicos existentes,
assim como na promoção de uma participação
ativa, crítica, que potencie uma reflexão sobre as
Artes Performativas e uma relação com os seus
criadores, próxima e construtiva. Assim, ainda
que apresente mensalmente espetáculos e atividades pensadas especificamente para o público escolar e para as famílias, o Paralelo propõe
igualmente a outros públicos a possibilidade de
promover a Aproximação às Artes Performativas, de uma forma regular e concertada, com
diferentes propostas e abordagens, que damos
a conhecer nas páginas que se seguem.
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This programme, implemented by Teatro Municipal
do Porto, develops and presents a variety of proposals linked to the programme and for all audiences.
It thus puts forward a series of actions taking place
at Rivoli and Campo Alegre, ranging from performances to workshops, from encounters to long term
projects, from talks to guided tours. Given that one of
its main purposes is mediation, it is crucial to focus
on the variety of existing audiences, as well as on
the fostering of an active, critical participation that
enhances reflection upon the performing arts, and
a close and constructive relation to their creators.
While it offers performances and activities specifically meant for schools and families on a monthly basis, Paralelo also provides other audiences with the
chance to regularly and jointly approach performing
arts with different proposals and approaches, which
we discuss in the following pages.

mais informação for further information
paralelo.tmp@cm-porto.pt
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Espetáculos
Performances

Workshops &
Masterclasses

Com uma regularidade mensal, são apresentados no âmbito do Programa Paralelo, espetáculos que têm como público-alvo crianças, jovens e
famílias. Estes espetáculos têm também sessões
para grupos escolares. Nesta agenda as propostas são as seguintes:

São atividades de carácter prático, colocando em
contacto os criadores nacionais e internacionais
que apresentam o seu trabalho no Teatro Municipal do Porto, com os vários públicos (estudantes,
profissionais, curiosos, com ou sem experiência)
de diversas faixas etárias. Promovem um conhecimento mais aprofundado do trabalho que aqui
é apresentado, dos seus intervenientes e do processo criativo na sua totalidade. Os workshops
e as masterclasses têm o valor de 2.00€, ou são
gratuitos mediante a apresentação de bilhete
para os espetáculos associados.

Every month, we present performances targeting
children, youths and families in the scope of the
Paralelo programme, including sessions for school
groups. Our proposals in this programme are as
follows:
MARÇO MARCH
Manual of work and happiness P.12
ABRIL APRIL
P.E.D.R.A. P.44
ABRIL APRIL
SubLinhar P.67

These are practical activities that bring together national and international creators who present their
work at Teatro Municipal do Porto and the several
audiences (students, professionals, curious people
with or without experience) of different age groups.
They foster a better understanding of the work we
present here, of the parties involved and of the creative process as a whole. Each workshop or master
class is €2, or free upon presentation of ticket for the
corresponding performance.

JUNHO JUNE
5 fábulas para não adormecer P.123
JULHO JULY
O amigo secreto P.144

Aquecimento Paralelo
É um workshop que acontece regularmente, desafiando uma vez por mês os espectadores a experimentarem a ideia ou movimento de determinado espetáculo, mesmo antes de o verem. Este
workshop dá não só a possibilidade de ter uma
breve abordagem a diferentes linguagens, como
também proporciona a todos os que nele participam (com ou sem experiência) uma relação com
os espetáculos bastante diferente da habitual. O
aquecimento paralelo tem o valor de 2€, ou é gratuito mediante a apresentação de bilhete para o
espetáculo associado.
Once a month, this workshop challenges the spectators to try a given performance’s idea or movement
out right before watching it. It not only enables a brief
approach to different languages, it also allows all
those who participate in it (with or without experience) to relate to the performances in a way that is
rather different than the usual. Each Paralelo Warm
Up is €2, or free upon presentation of ticket for the
corresponding performance.
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mais informação for further information
paralelo.tmp@cm-porto.pt
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Encontros
Encounters

Projetos continuados
Ongoing projects

Tendo as artes performativas como tema principal, e ancorados nos espetáculos da temporada,
todos são convidados ao diálogo, que se pretende acima de tudo participativo e enriquecedor.
Estes encontros promovem um debate alargado
sobre uma temática específica, têm durações variáveis e podem ter lugar no espaço do Teatro,
em Escolas, ou em espaços não convencionais.
O acesso é gratuito.

Todos os anos temos desenvolvido um projeto
continuado, sempre com grupos de participantes específicos. Estes projetos, que podem ser
em diferentes áreas artísticas, permitem não
só uma prática continuada ao longo de vários
meses, como ainda promovem a partilha entre
o grupo, a sensibilização e a confirmação que as
Artes Performativas podem e devem ser para
todos. O projeto continuado desta temporada “O
Amigo Secreto”, desafia e questiona os portadores do cartão de Amigo do Teatro Municipal do
Porto sobre o conceito da “Amizade” e o que é
ser afinal Amigo de um Teatro.

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

Conversas
pós-espetáculo
post-performance talk
Para esta temporada, desafiamos dois convidados que asseguram a moderação destas conversas. Pontualmente, esta moderação poderá ser
realizada pela equipa de Programação do Teatro
Municipal do Porto, ou por um outro convidado.
De curta duração (cerca de 30 minutos), a conversa pós-espetáculo tem como intuito a partilha direta com os artistas e uma aproximação às
ideias e processos base do trabalho que acaba de
ser apresentado e sobre o qual queremos saber
mais. A entrada é livre.
This season, we challenged three guests to moderate these talks. Every now and then, someone from
Teatro Municipal do Porto’s programming team or
some other guest may take on that role. The post-performance talk doesn’t last long (around half an hour),
and its goal is to engage directly with the artists and
to get closer to the basic ideas and processes behind
the piece that has just been presented and about
which we’d like to know more. Free.

Every year we have undertaken a long term project,
always with specific groups of participants. The projects can focus on different artistic fields, and they
allow for a continuing practice over several months.
They also encourage sharing among the group, and
raising awareness and acknowledgement that performing arts can and must be for all. This season’s
long term project, “O Amigo Secreto” [The Secret
Friend], challenges and questions the holders of the
Teatro Municipal do Porto’s Friend Card on the concept of “friendship” and on what it means, after all,
to be friends with a theatre.

Visitas guiadas
guided tours
O Teatro Municipal do Porto abre as portas dos
seus dois polos, Rivoli e Campo Alegre, de forma a
desvendar os seus bastidores. Uma visita guiada
que dá a conhecer estes dois Teatros, o trabalho
desenvolvido e a equipa que neles trabalha. São
gratuitas, mas implicam uma inscrição prévia.
Teatro Municipal do Porto opens the doors to its two
venues, Rivoli and Campo Alegre, so as to uncover
their backstage. A guided tour that raises awareness of these two theatres, the work carried out and
the teams. Free upon prior application.

Moderadores convidados invited moderators

André Correia — jornalista journalist
Raquel S. — dramaturgista e dramaturga
em espetáculos de teatro e dança
dramaturge and playwright
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mais informação for further information
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Oficina do espectador
spectator workshop

Eu também vou!
I’m going!

Para jovens dos 8 aos 12 anos
for children aged 8 to 12

Este projeto do Teatro Municipal do Porto permite às crianças entre os 5 e os 10 anos acompanharem os adultos sempre que estes venham
assistir a um espetáculo no Grande Auditório do
Rivoli, que não é direcionado para a sua idade.
Trata-se de um “babysitting” performativo, onde
os mais pequenos são envolvidos numa atividade
relacionada com o espetáculo a que os mais velhos assistem, na mesma área artística, trabalhando o mesmo tema, mas de uma forma adequada à sua idade. Implica uma inscrição prévia
com 24h de antecedência.

Propomos a este grupo que assista, em conjunto,
aos espetáculos apresentados no âmbito do Paralelo. Após cada espetáculo, Tomás Carneiro,
da Filosofia Pública, desafia-os a questionar e a
descobrir os vários olhares que as Artes Performativas possibilitam.
Our proposal to this group is to jointly watch the performances presented in the scope of Paralelo. After
each performance, Tomás Carneiro, from Filosofia Pública [Public Philosophy], challenges them to
question and find the several perspectives performing arts enable.
Para jovens dos 15 aos 18 anos
for youngsters aged 15 to 18

Mensalmente este grupo assiste a espetáculos
da programação, tendo ainda a possibilidade de
realizar atividades exclusivas, relacionadas com
o espetáculo a que assistem.
Every month this group watches performances hosted by Teatro Municipal do Porto, and they also have
the opportunity to carry out exclusive activities in
relation to the performances they attend.

The “Eu Também Vou!” [I’m Going!] project, implemented by Teatro Municipal do Porto, enables children aged 5 to 10 to accompany the adults whenever
they watch a performance at Rivoli’s Great Auditorium not suited for their age. This project, however, is a performing “babysitting”, i.e., the young
ones do something in relation to the performance
the old ones are watching within the same artistic
field, working on the same topic, only in a way that
suits their age. Requires prior application at least
24 hours in advance.

Ensaios gerais
solidários solidary
dress rehearsals
Esta iniciativa propõe que o ensaio geral de determinado espetáculo ou artista, seja potenciado em
benefício de instituições de solidariedade social,
através da cedência de bilhetes, que a instituição
por seu turno disponibiliza aos seus associados
e ao público a valores simbólicos. A verba angariada reverte inteiramente para as instituições.
this initiative suggests that the dress rehearsal of a
given performance or artist benefits social solidarity
institutions by giving away tickets that those institutions, in turn, make available to their associates
and the public for a symbolic amount. The money
raised goes to the institutions.
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mais informação for further information
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Campo Aberto
Programa de residências artísticas
Artistic residencies programme

Campo Aberto — Programa de Residências
Artísticas é um dos pilares da programação do
Teatro Municipal do Porto, dirigido a várias companhias, projetos e artistas. No Teatro Campo
Alegre oito estruturas da cidade desenvolvem
RESIDÊNCIAS DE LONGA DURAÇÃO que comportam espaços de produção, ensaios e apresentação. Estão representadas cinco áreas diferentes
— dança, teatro, música, cinema e circo contemporâneo — transformando o Campo Alegre num
autêntico laboratório criativo. As estruturas
residentes são: Casa da Animação, Companhia
Instável, Drumming Grupo de Percussão, Erva
Daninha, Estrutura, Medeia Filmes, Nome Próprio e Teatro Experimental do Porto. As RESIDÊNCIAS DE CURTA DURAÇÃO têm lugar nos dois
polos do Teatro Municipal, trazendo à cidade
artistas de várias latitudes que, mais tarde, poderão apresentar as criações resultantes destes
momentos de trabalho.
O programa de RESIDÊNCIAS CRUZADAS tem
como orientação principal o estímulo à criação
artística, através de uma rede de parceiros internacionais que promovem condições para a
realização de residências. Fazem parte desta
rede, atualmente, o Teatro Municipal do Porto,
o NAVE — Centro de Creación y Residencia (em
Santiago do Chile, Chile), o CCNCN — Centre
Chorégraphique National de Caen na Normandia (França), o Charleroi Danse / Centre Choregráphique de la Fédération Wallonie-Bruxelle
(Bélgica), os Teatros del Canal, em Madrid (Espanha) e o CN D — Centre Nationale de la Danse, em Paris (França).
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Campo Aberto — Artist Residencies Programme
is one of the pillars for the artistic development of
several companies and artists. In Teatro Municipal Campo Alegre, eight companies and projects
develop LONG-TERM RESIDENCIES, comprising production facilities, rehearsal studios and stage presentations. Five areas will be represented, turning
Campo Alegre into a real creative lab with Casa
da Animação, Companhia Instável, Drumming
Grupo de Percussão, Erva Daninha, Estrutura, Medeia Filmes, Nome Próprio and Teatro Experimental do Porto. The SHORT-TERM RESIDENCIES take
place in the two hubs of Teatro Municipal, bringing to Porto artists from different latitudes, which
later on will present the work resulting from these
residencies. The main thrust of the CROSSED RESIDENCIES programme is to encourage artistic creation through a network of international partners
that ensure the conditions for artistic residencies.
Current members are Teatro Municipal do Porto,
NAVE — Creation and Residency Centre, CCNCN
— Caen’s National Choreographic Centre in Normandy, and Charleroi danse / Choreographic Centre of the Wallonia-Brussels Federation, Teatros
del Canal, in Madrid (Spain) and CN D — Centre
Nationale de la Danse, in Paris (France).
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Residências de
longa duração
Long-term
residencies
Casa da Animação
A Casa da Animação nasceu em 2001, com o apoio da Capital
Europeia da Cultura — Porto 2001 e da Câmara Municipal do
Porto. Casa da Animação came to life in 2001, with the support of
the European Capital of Culture 2001 and the Municipality of Porto.
WWW.CASA-DA-ANIMAÇÃO.PT

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

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

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

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

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

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

RIVOLI • CAMPO ALEGRE

VOL. II

2018/2019

CAMPO ABERTO

Teatro Experimental Do Porto (TEP)
É a mais antiga companhia teatral portuguesa em funcionamento, tendo estreado o primeiro espetáculo em 1953. Teatro
Experimental do Porto is the oldest Portuguese theatre company.
WWW.CCT-TEP.COM
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Residências
de curta duração
Short-term
residencies
1 & 2 MARÇO MARCH

9 – 13 ABRIL APRIL

CATARINA MIRANDA
No âmbito do projeto under the project “Dream is the Dreamer”.

ANA ISABEL CASTRO
No âmbito do projeto under the project “Marengo”

CAMPO ALEGRE

CAMPO ALEGRE
Portas Abertas open doors • 13 abril april / 19.00h

4 - 9 MARÇO MARCH

BRUNO SENUNE
No âmbito do projeto under the project
“Prenúncio de uma Profunda Melancolia”.
CAMPO ALEGRE
Portas abertas open doors • 9 março march / 19.00h

9 – 27 ABRIL APRIL

JOANA VON MAYER TRINDADE &
HUGO CALHIM CRISTÓVÃO
No âmbito do projeto under the project “Dos Suicidados –
O Vício de Humilhar a Imortalidade”
CAMPO ALEGRE

12 - 23 MARÇO MARCH

JOSEFINA CAMUS &
RODRIGO CRAVERINI
No âmbito do projeto under the project “Detrás Del Futuro”.

25 – 29 JUNHO JUNE

CAMPO ALEGRE

RIVOLI

JOANA PROVIDÊNCIA
No âmbito do projeto under the project “Auto da Acusação”

Portas abertas open doors • 23 março march / 18.00h
16 - 26 JULHO JULY

RAIMUND HOGHE

DAVID MARQUES
No âmbito do projeto under the project “Mistério da Cultura”.

RIVOLI

CAMPO ALEGRE

15 – 31 MARÇO MARCH

Portas abertas open doors • 19 julho july / 19.00h
26 - 30 MARÇO MARCH

CASSIEL GAUBE
No âmbito do projeto under the project “Step Tones”.
CAMPO ALEGRE

LUÍSA SARAIVA
No âmbito do projeto under the project “Dancing Bullshit”.

Portas abertas open doors • 29 março march / 19.00h

CAMPO ALEGRE

2 - 5 ABRIL APRIL

WILLIE DORNER /
COMPANHIA INSTÁVEL
No âmbito do projeto under the project “Ballet de Causa Única”.
RIVOLI
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Residências
cruzadas
Crossed
residencies
CCNCN — Centre Chorégraphique National
de Caen en Normandie
Caen, França
WWW.TCCNC.EU

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

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

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

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

Teatros del Canal
Madrid, Espanha
WWW.TEATROCANAL.COM
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Artistas
associados
Associated
artists
O coreógrafo MARCO DA SILVA FERREIRA e o encenador JORGE ANDRADE (mala voadora) são os
primeiros artistas associados do Teatro Municipal do Porto. O convite que lhes foi dirigido e a
criação desta nova figura reforça, por um lado,
a missão de apoiar e projetar novos trabalhos
na área da dança e do teatro e, por outro lado,
de incentivar a participação continuada e ativa
de dois criadores em momentos importantes da
programação. Em diálogo com o TMP e ao longo de duas temporadas — 2017/18 e 2018/19 —,
aproximamo-nos das ideias e do trabalho que os
dois artistas vão desenvolver.

Choreographer MARCO DA SILVA FERREIRA and theatre director JORGE ANDRADE (mala voadora) are
Teatro Municipal do Porto’s first associated artists.
The invitation addressed to them and the existence of
this new figure strengthen the Theatre’s mission to,
on the one hand, support and help grow new works
in the fields of dance and theatre, and on the other
hand encourage the ongoing and active involvement
of two creators in key programming moments. Engaging in a dialogue with the Theatre, and over the
course of two seasons — 2017/18 and 2018/19 —, we
come closer to the ideas and the work the two artists will carry out..
Imagens de divulgação images © José Caldeira / TMP
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Encontro
de Serviços
Educativos
Encounter
of Education
Services
No âmbito da Rede Cultural AMARELO, o Teatro Municipal do Porto irá acolher um grupo de
programadores franceses em março de 2019.
Portugal foi escolhido como um dos destinos da
ONDA - Office National de Diffusion Artistique
para esta visita, por forma a discutir e refletir
sobre o papel da programação para crianças e
jovens no mundo atual. Este será um momento
que permite explorar outras realidades artísticas e culturais, descobrir outras práticas profissionais e potenciar redes de trabalho com outras
entidades culturais, companhias e artistas. São
três as cidades visitadas - Lisboa, Viseu e Porto
- onde este grupo de programadores franceses
terá oportunidade de conhecer diferentes espaços culturais e ter contacto com o trabalho de
diversos criadores portugueses. O tema em comum é, assim, a criação para crianças e jovens.
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In the scope of the AMARELO cultural network, Teatro Municipal do Porto will host a group of French
programmers in March 2019. Portugal was chosen
as one of ONDA’s (Office National de Diffusion Artistique) destinations to discuss and reflect upon
the role of programming for children and youths
in today’s world. This is a chance to explore other
artistic and cultural realities, to learn about other
professional practices, and to enhance networking
with other cultural institutions, companies and artists. In the three cities they will visit—Lisbon, Viseu
and Porto—this group of French programmers will
have the chance to get to know several cultural venues, and to come in contact with the work of several
Portuguese creators. The common theme is creating
for children and youths.

ENCONTRO MEETING
mais informação for further information
www.onda.fr
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Coproduções
do TMP em
circulação TMP
co-productions
on tour
Martim Pedroso / Nova Companhia

Boudoir - 7 diálogos libertinos

Mala Voadora

Moçambique

1 — 10 MARÇO MARCH

13 MAIO MAY

Teatro Trindade Inatel (Lisboa, Portugal)

International Festival of Independent
Theatre Crossings (Eslovénia)

Margarida Mestre

Marinho

28 JUNHO JUNE

Festival Pergine Spettacolo Aperto (Pergine, Itália)

1 – 10 MARÇO MARCH

São Luiz Teatro Municipal (Lisboa, Portugal)
8 - 11 MARÇO MARCH

Teatro Viriato (Viseu, Portugal)

Pablo Fidalgo Lareo

Anarquismos

16 – 18 MAIO MAY

Espace Cardin, Théâtre de la Ville (Paris, França)
Marco da Silva Ferreira

Bisonte

15 MARÇO MARCH

Teatro Praga

Jângal

La Raffinerie (Bruxelas, Bélgica)

23 - 25 MAIO MAY

5 - 6 ABRIL APRIL

Théâtre de la Ville. Théâtre des Abbesses (Paris, França)

São Luiz Teatro Municipal (Lisboa, Portugal)
Né Barros

Revoluções

Mala Voadora

DINH€IRO:
29 - 31 MAIO MAY

18 ABRIL APRIL

1 JUNHO JUNE

Convento de São Francisco (Coimbra, Portugal)

Culturgest (Lisboa, Portugal)
14 - 15 JUNHO JUNE

Teatro Viriato (Viseu, Portugal)
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Bilheteiras Ticket office
Assinaturas & Cartão de Amigo
Season subscriptions & Friend Card
Apoios e parcerias Support and partnerships
Redes de programação Programming networks
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BILHETEIRA TICKET OFFICE

10.00€

Espetáculos Internacionais no Grande Auditório Rivoli e Auditório Campo Alegre International performances at Rivoli’s Great
Auditorium and Campo Alegre’s Auditorium

7.50€

Espetáculos Nacionais no Grande Auditório Rivoli e Auditório
Campo Alegre Portuguese performances at Rivoli’s Great Auditorium
and Campo Alegre’s Auditorium

5.00€

Espetáculos no Pequeno Auditório do Rivoli e noutros espaços
do Campo Alegre Performances at Rivoli’s Small Auditorium and
other spaces within Teatro Campo Alegre
Espetáculos do Programa Paralelo
Paralelo programme performances
5.00€ preço adulto adults;
2.00€ preço criança children (até aos 12 anos de idade up to 12)
2.00€ por aluno, professores acompanhantes com entrada
gratuita students, accompanying teachers with free entry
(Grupos Escolares school groups).

Teatro Rivoli
13.00h — 22.00h
14.30h — 22.00h

Terça — Sexta Tuesday — Friday
Sábado Saturday

Em dias de espetáculo a bilheteira mantém-se aberta até 30
mins. depois do início do mesmo. Aos Domingos, a bilheteira
funcionará apenas em dias de espetáculo, em horário a definir.
Closes on Sundays with the exception of performance days. On 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@cm-porto.pt

Teatro Campo Alegre
14.30h — 19.00h / 19.30h — 22.00h
Segunda — Domingo Monday — Sunday

+351 226 063 000
bilheteira.tmp@cm-porto.pt

Bilhetes também disponíveis em Tickets also available at
Os espetáculos e atividades do programa Paralelo não se encontram ao abrigo dos descontos previstos. These discounts do
not apply to the Paralelo programme.

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

Cinema
3.00€ Rivoli (preço único single price);
5.50 € M
 edeia Filmes no at Campo Alegre (sujeito a descontos específicos: reformados, estudantes, Cartão 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, acompanhantes de pessoas com necessidades
especiais, Passes DDD – Festival Dias da Dança. Friend Card,
Porto City Council workers, group ticket (min. 10 people), under 25.

30%

Maiores de 65 anos, pessoas com necessidades especiais, profissionais do espetáculo. Over 65, people with disabilities, performing arts professionals.

20%

Instituições em empresas protocoladas. Institutions and companies under agreement
O programa Paralelo e as sessões de cinema não se encontram
ao abrigo destes descontos. These discounts do not apply to the
Paralelo programme and film screenings.
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RESERVAS RESERVATIONS
Os bilhetes reservados deverão ser obrigatoriamente levantados num período máximo de cinco dias, após o qual serão
automaticamente cancelados. No caso de serem efetuadas
reservas nos cinco dias anteriores à iniciativa, estas 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 within 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.
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COMO CHEGAR HOW TO GET
Teatro
Rivoli

Teatro
Campo Alegre

Praça D. João I
4000-295 Porto

Rua das Estrelas
4150-762 Porto

GPS

GPS

Latitude 41° 08’ 51” N
Longitude 8° 36’ 34” O

Latitude 41° 09’ 03” N
Longitude 8° 38’ 21” O

ASSINATURAS & CARTÃO DE AMIGO SEASON SUBSCRIPTIONS & FRIEND CARD

Assinatura 8
8 espetáculos internacionais 40€

Disponível até 7 de março 2019

Comboio train

Comboio train

Estação de São Bento

Campanhã

Metro

Metro

Trindade
Aliados

Casa da Música

Autocarro bus

Autocarro bus

200, 207, 302, 904, 22, 11M

200, 204, 207, 209, 1M

OUTRAS INFORMAÇÕES
OTHER INFORMATION
Todas as salas têm acesso e lugares disponíveis para espetadores
com mobilidade reduzida All venues can be accessed by and have
designated seats for spectators with reduced mobility

8 international performances 40€

Available until march 7th 2019

Milo Rau 120 Dias de Sodoma
Cristiana Morganti Moving with Pina
Christian Rizzo Une Maison
Alice Ripoll Cria
Tao Dance Theatre 4 & 8
Rocío Molina Caída del Cielo
William Forsythe A Quiet Evening of Dance
Fragan Gehlker, Alexis Auffray & Maroussia Diaz Verbèke Le Vide – Essai de Cirque

Assinatura 5
5 bilhetes à escolha 25€

5 tickets of your choice 25€

Não é permitida a entrada nas salas após o início do espetáculo, 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

Máximo um bilhete por espetáculo.

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

Cartão de Amigo
Rivoli Alegre

Os menores de 3 anos podem assistir a espetáculos classificados
“Para todos os públicos” (Decreto-Lei 23/2014 de 14 de fevereiro)
Children under 3 can attend any performance rated “Para todos os
públicos” [For all audiences] (Decree-Law no. 23/2014 of February 14)
A participação nos workshops é feita mediante inscrição prévia, limitada à lotação definida. Informações e pedidos de
inscrição através de paralelo.tmp@cm-porto.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@cm-porto.pt
A informação presente nesta agenda poderá ser alterada por
motivos imprevistos The information in this programme may be
subject to changes due to unforeseen circumstances.

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

Maximum one ticket per performance.

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

As vantagens associadas ao Cartão de Amigo são as seguintes the advantages of the Friend Card are:
50% de desconto na aquisição de bilhete para espectáculos da programação do Teatro Municipal do Porto
discount on all performances at Teatro Municipal do Porto*
10% de desconto no Café Rivoli discount at Café Rivoli
*exceto espetáculos do Paralelo – Programa de Aproximação às Artes Performativas, espetáculoscom preço único e sessões
de cinema with the exception of performances in the scope of Paralelo – Approach Programme to Performing Arts, single-price
performances and film screenings.
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APOIOS & PARCERIAS SUPPORT & PARTNERSHIPS

Media Partners

Parcerias Partnership

Apoio a programação francesa no TMP
em 2019 Support for french programming
at TMP in 2019

Apoio ao espetáculo performance support
"Os 120 dias de Sodoma" de by Milo Rau

Apoio ao espetáculo performance support
"Moving with Pina" de by Cristiana Morganti

Apoio ao espetáculo performance support
"Caída del Cielo" de by Rocío Molina

GOBIERNO
DE ESPAÑA
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MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE
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REDES DE PROGRAMAÇÃO PROGRAMMING NETWORKS

Por iniciativa da Maison de la Danse e da Bienal de Dança de
Lyon, várias estruturas europeias decidiram unir esforços: o
Teatro de Liège, o Teatro Municipal do Porto, o Festival GREC
em Barcelona, a Maison de La Danse e a Bienal da Dança de
Lyon. Estas são estruturas coreográficas de primeira linha, sendo que cada uma delas organiza um festival. Esta associação
pretende desenvolver intercâmbios nos respetivos programas,
promover a circulação de artistas a nível europeu e desenvolver
coproduções e várias ações nas diferentes cidades.
At the initiative of Maison de la danse and Lyon’s Dance Biennale, several European institutions decided to join efforts: Théâtre de
Liège, Teatro Municipal do Porto, Barcelona’s Grec Festival, Maison de la danse and Lyon’s Dance Biennale. These are first-class
choreographic institutions, each organising a festival.

A AMARELO é uma REDE que nasce da vontade e do interesse no trabalho em parceria de sete entidades nacionais (Centro
de Artes de Ovar, Dançando com a Diferença, São Luiz Teatro Municipal, Teatro Municipal de Bragança, Teatro Municipal do Porto, Teatro Viriato, Walk&Talk). Tem como missão a
promoção da criação e circulação de projetos artísticos para
crianças e jovens, a valorização do trabalho em parceria a nível nacional e internacional, assim como a discussão e reflexão
sobre as práticas artísticas e de mediação.
AMARELO is a network born out of the desire and interest of seven
national partners (Centro de Artes de Ovar, Dançando com a Diferença, São Luiz Teatro Municipal, Teatro Municipal de Bragança,
Teatro Municipal do Porto, Teatro Viriato, Walk&Talk) to team
up. Its mission is to support the creation and circulation of artistic
projects aiming at children and youths, and to value national and
international partnership work, as well as the debate and reflexion
on artistic and mediation practices.
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A rede 5 Sentidos foi criada em 2009, no âmbito do QREN
2007-2013, com o intuito de promover a programação cultural e a produção artística em rede. Os equipamentos que integram esta rede de programação cultural são: Teatro Municipal
do Porto (Porto), Teatro Viriato (Viseu), Centro Cultural Vila
Flor (Guimarães), Centro de Artes de Ovar (Ovar), O Espaço
do Tempo (Montemor-o-Novo), Teatro Académico Gil Vicente
(Coimbra), Teatro Micaelense (Ponta Delgada), Teatro Municipal da Guarda, Teatro Nacional São João (Porto) e Cine-Teatro Louletano (Loulé).
The 5 Sentidos [5 Senses] network was established in 2009, in the
scope of QREN 2007-2013, in order to promote networked 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 through co-financing, co-productions and residencies. The 5 Sentidos network’s strategy is based on the exchange
of knowledge and work processes and experiences, and it aims at
strengthening the performance of its partners, expediting artistic
creation and broadening audiences.
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12.00h — 24.00h

Ter — Sáb Tue — Sat

12.00h — 16.00h

Dom Sun brunch

Café Rivoli
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mais informação further information
911 119 863
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MARÇO MARCH
PROGRAMAÇÃO EM PARCERIA PROGRAMME IN PARTNERSHIP

PROGRAMAÇÃO TMP TMP PROGRAMME
P EM PARALELO
Seg Mon

Ter Tue

Qua Wed

Qui Thu

Sex Fri

1

21.00h

Sáb Sat

2

Dom Sun

3

P

Tiago Cutileiro
P. 9

4

5

6

7

13

Fantasporto

8

9

10.30h & 15.00h

16.00h

Mala Voadora

Mala Voadora

Mala Voadora

21.00h

21.00h

Milo Rau

Milo Rau

P. 19

12

at various times

Fantasporto

15.00h
P. 12

11

vários horários

14

P. 12

P. 12

P

P. 19

15

16

17.00h

Metabolic Rifts

Quintas
de leitura

António Júlio
/ Teatro
Experimental
do Porto TEP

António Júlio
/ Teatro
Experimental
do Porto TEP

António Júlio
/ Teatro
Experimental
do Porto TEP

23.00h

21.00h

Understage

Palcos Instáveis

P. 22

20

21

22

27

23

19.00h

Cristiana
Morganti

Cristiana
Morganti

at various times

Multiplex

Multiplex
P. 166

29

Multiplex
P. 166

30

21.00h

21.00h

Do Comum

Sonoscopia &
Teatro de Ferro

Sonoscopia &
Teatro de Ferro

P. 30

P. 30

Gonçalo M.
Tavares & os
Espacialistas
P. 35

21.00h

21.00h

Gabriel
Ferrandini

Gabriel
Ferrandini

P. 34

2018/2019

24

P

P. 27

19.00h

VOL. II

P. 24

P. 163

21.00h

vários horários

28

P. 24

19.00h
P. 167
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19.00h

P. 166

26

P. 162

21.00h

P. 27

25

Novos Talentos

22.00h

P. 24

19

17.00h

19.00h
P. 165

18

10

P. 34

31

P
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ABRIL APRIL
PROGRAMAÇÃO EM PARCERIA PROGRAMME IN PARTNERSHIP

PROGRAMAÇÃO TMP TMP PROGRAMME
P EM PARALELO
Seg Mon

1

Ter Tue

FESTIVAL DDD
2

Qua Wed

3

Qui Thu

4

Sex Fri

5

Sáb Sat

6

15.00h

10.30h & 15.00h

16.00h

Teater Tre

Teater Tre

Teater Tre

15.00h

21.00h

21.00h

19.00h

balleteatro

balleteatro

Ricardo Neves
— Neves &
Filipe Raposo

Ricardo Neves
— Neves &
Filipe Raposo

P. 37

P. 168

P. 168

P. 37

P. 40

Dom Sun

7

P. 37

P

P. 40

23.00h
Understage

8

9

10

11

12

13

19.00h

16.00h

P.E.D.R.A.

P.E.D.R.A.

P. 44

14

P. 44

17.00h
Novos Talentos
P. 162

P

21.00h

19.00h

Carlos Azeredo
Mesquita

Carlos Azeredo
Mesquita

P. 47

P. 47

21.00h

P

Drumming GP +
Joana Gama &
Luís Fernandes
P. 50

15

16

17

22.00h

Do Comum

Quintas
de Leitura

P. 167

22

18

17.00h

10.30h & 15.00h
Marta Cerqueira
P. 67

23

24

30

10.30h
& 15.00h
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P

Marta Cerqueira
P. 67

20

26

27

21

P. 57

25

28

P

22.00h

19.00h

22.00h

Marcelo Evelin
/ Demolition Inc

Marcelo Evelin
/ Demolition Inc

Christian Rizzo

P. 61

29

19

P. 61

P. 64

15.00h
Marta Cerqueira
P. 67
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MAIO MAY
PROGRAMAÇÃO EM PARCERIA PROGRAMME IN PARTNERSHIP

PROGRAMAÇÃO TMP TMP PROGRAMME
P EM PARALELO
Seg Mon

FESTIVAL DDD

Ter Tue

Qua Wed

FITEI
1

Qui Thu

2

Sex Fri

3

Sáb Sat

4

19.00h

19.00h

Joana Von
Mayer Trindade
& Hugo Calhim
Cristóvão

Cia Suave /
Alice Ripoll

Dom Sun

P. 74

23.00h

P. 71

P

Linn da
Quebrada
P. 77

6

7

8

22.00h
Victor Hugo
Pontes
P. 79

9

P

10

17.00h

19.00h

Ana Rita
Teodoro

Ana Rita
Teodoro

P. 82

11

12

P

P. 82

19.00h
Catarina
Miranda
P. 85

22.00h

17.00h

Vera Mantero

Vera Mantero

P. 88

P. 88

15.00h

15.00h

Anaísa Lopes

Anaísa Lopes

P. 91

P. 91

15.00h
Mala Voadora &
Miguel Pereira
P. 94

22.00h

P

Tao Dance
Theater
P. 97

19.00h

22.00h

Hotel Europa /
André Amálio

Hotel Europa /
André Amálio

P. 102

13

14

15

16

17

21

22

21.00h

Do Comum

Felipe Hirsch

23

24

21.00h

19.00h

LAMA —
João de Brito

LAMA —
João de Brito

Pedro Gil

Cia. Hiato

P. 113

21.00h
Tiago Correia /
A Turma
P. 110

28

29

30

22.00h
Quintas
de Leitura
P. 120
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25

21.00h

P. 107

19

P. 105

19.00h

P. 107

27

18

19.00h
P. 167

20

P. 102

31

P. 116

26

5
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JUNHO JUNE
PROGRAMAÇÃO EM PARCERIA PROGRAMME IN PARTNERSHIP

PROGRAMAÇÃO TMP TMP PROGRAMME
P EM PARALELO
Seg Mon

Ter Tue

Qua Wed

Qui Thu

Sex Fri

Sáb Sat

3

4

5

6

7

8

1

15.00h

10.30h & 15.00h

16.00h

Caroline
Bergeron /
Companhia
Caótica

Caroline
Bergeron /
Companhia
Caótica

Caroline
Bergeron /
Companhia
Caótica

21.00h

19.00h

Miguel
Bonneville

Miguel
Bonneville

P. 123

P. 123

Dom Sun

2

9

P. 123

P. 126

P

P. 126

21.00h
Palcos Instáveis
P. 163

10

11

12

13

14

21.00h

15

P

Rocío Molina

Novos Talentos

23.00h

19.00h

17.00h

Understage

Quarteto
Contratempus

Quarteto
Contratempus

P. 129

P. 162

P. 132

17

18

16

17.00h

P. 132

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

19.00h
Do Comum
P. 167

24

25

22.00h

21.00h

19.00h

Quintas
de Leitura

William
Forsythe

William
Forsythe

P. 135
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JULHO JULY
PROGRAMAÇÃO EM PARCERIA PROGRAMME IN PARTNERSHIP

PROGRAMAÇÃO TMP TMP PROGRAMME
P EM PARALELO
Seg Mon

1

Ter Tue

2

Qua Wed

3

Qui Thu

4

Sex Fri

5

Sáb Sat

6

Dom Sun

17.00h
Novos Talentos
P. 162

21.00h

P

Fragan Gehlker,
Alexis Auffray
& Maroussia
Diaz Verbèke
P. 141

P

21.00h

21.00h

Fragan Gehlker,
Alexis Auffray
& Maroussia
Diaz Verbèke

Fragan Gehlker,
Alexis Auffray
& Maroussia
Diaz Verbèke

21.00h

19.00h

Maria do Céu
Ribeiro &
Paulo Mota

Maria do Céu
Ribeiro &
Paulo Mota

P. 141

P. 144

P. 141

P

P. 144

23.00h
Understage

8

9

10

11
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13

21.00h

19.00h

Companhia
Nacional
de Bailado

Companhia
Nacional
de Bailado

Companhia
Nacional
de Bailado

P. 150
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12

21.00h

P. 150

14

P

P. 150

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

7

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO
PRESIDENTE Mayor

Rui Moreira

PELOURO DA CULTURA

ADJUNTO
Deputy to the Mayor for Culture

Guilherme Blanc

DIRETORA MUNICIPAL
DE CULTURA
Municipal Director of Culture

Mónica Guerreiro

DIRETORA DE
DEPARTAMENTO
Director of the Department
of Culture

Sofia Alves

TEATRO MUNICIPAL
DO PORTO
DIREÇÃO

Direction
DIREÇÃO ARTÍSTICA
Artistic Direction

Tiago Guedes

DIREÇÃO EXECUTIVA
Executive Direction

Francisca Carneiro Fernandes
ADJUNTO DE
DIREÇÃO ARTÍSTICA
Assistant Artistic Direction

Francisco Malheiro

ADJUNTO DE DIREÇÃO
EXECUTIVA
Assistant Executive Direction

Pedro Silva

JURISTA
Legal Expert

Ana Sousa

SECRETARIADO DE DIREÇÃO
Secretariat

Rosa Bastos
Patrícia Ferreira

PROGRAMAÇÃO

Programming
DIREÇÃO Direction

Tiago Guedes

ASSISTENTE DE
PROGRAMAÇÃO
Programming Assistant

Rita Xavier Monteiro

PROGRAMA PARALELO

Dina Lopes

QUINTAS DE LEITURA

João Gesta

PROGRAMA PARALELO

Paralelo Programme
COORDENAÇÃO Coordination

Dina Lopes

MEDIAÇÃO DE PÚBLICOS
E SERVIÇO EDUCATIVO
Audience Mediation
and Education Service

Carla Moreira
Rute Pimenta

PRODUÇÃO

Production
COORDENAÇÃO Coordination

Paulo Covas
Cristina Oliveira

PRODUÇÃO EXECUTIVA
Executive Producers

Marina Freitas
Tânia Rodrigues
Daniela Costa
Catarina Mesquita
Bryan Morgado

COMUNICAÇÃO

Communication
COORDENAÇÃO Coordination

José Reis

ASSESSORIA
DE IMPRENSA E ONLINE
Press Office and Online

Leonor Tudela
Francisco Santos

FRENTE DE CASA E
BILHETEIRA

Front of House and Ticket Office
COORDENAÇÃO Coordination

Vânia Ferreira

ASSISTENTE Assistant

Vitor Hugo Sousa

BILHETEIRAS Ticket Office

Carlos Ribeiro
Maria da Glória Ribeiro
Paulo Vasconcelos

APOIO ADMINISTRATIVO
Administrative Support

Vitória Sousa
Florbela Casal
Ana Viegas
Ana Margarida Pinto
Emília Sousa

TÉCNICA

Technical Department
COORDENAÇÃO Coordination

Francisco Teles

ADJUNTA DE
COORDENAÇÃO
Coordination Assistant

Luísa Osório

ASSISTENTE DE
COORDENAÇÃO
Coordination Assistant

Vanessa Freitas

DIREÇÃO DE CENA
Stage Management

Vanessa Santos
Gonçalo Gregório
Dário Pais
SOM Sound

Tiago Pinto
Luís Carlos Pereira
Ricardo Cabral
Tiago Ralha
LUZ Lighting

Romeu Guimarães
Diogo Barbedo
Luís Silva
Rui Barbosa
MAQUINARIA Machinery

António Silva
João Queirós
Paulo Pereira
Marco Silva
Igor Pittella

AUDIOVISUAIS Audio-visuals

Luís Miguel Sousa

MANUTENÇÃO

Maintenance
COORDENAÇÃO Coordination

João Bastos

TÉCNICOS Technicians

Francisco Choupina
Jorge Soares

APOIO INFORMÁTICO
It Support

DMSI ⁄ Paulo Moreira

DESIGN

www.eduardoaires.com

FOTOGRAFIA
Photography

José Caldeira

SEGURANÇA
Security

Polícia Municipal do Porto
Securitas

LIMPEZA
Cleaning

Iberlim
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