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Os primeiros meses de 2022 serão especiais. Não só porque o início
de um novo ano nos traz sempre energias renovadas, mas porque o
Rivoli comemora, a 20 de janeiro, o seu 90º aniversário! Sim, 90 anos a
acompanhar a vida cultural e social da cidade, 90 anos tão diversos e
poliédricos como o Porto o é. Para comemorar tal efeméride imaginámos
um programa com 9 áreas de programação distintas, 9 projetos da
cidade, num total aproximado de 90 artistas, entre equipas e demais
pessoas envolvidas, que farão deste aniversário uma ode à cultura do
Porto e a quem a protagoniza. Uma nova coreografia da Instável – Centro
Coreográfico assinada por Helder Seabra; um novo espetáculo de
teatro pela Palmilha Dentada; duas estreias para o público familiar: uma
de circo contemporâneo com a Erva Daninha e outra multidisciplinar
com as irmãs Inês Campos e Teia Campos; uma nova performance de
Guilherme de Sousa & Pedro Azevedo; a literatura com duas sessões
especiais das Quintas de Leitura; uma instalação visual imaginada por
Catarina Miranda; uma mostra de cinema dos 3 filmes que produzimos,
durante a pandemia, no âmbito do projeto PAR(s) – Artes Performativas &
Imagem Online e que agora mostramos em ecrã; um concerto dos HHY
& The Kampala Unit e uma edição especial da publicação Cadernos do
Rivoli – Volumes 08-09, propositadamente pensada para este contexto.
Toda esta intensa programação acontecerá nos diversos espaços do
Rivoli e do Campo Alegre, de 18 a 23 de janeiro, mas também nos nossos
vizinhos e parceiros culturais que a nós se quiseram juntar e aos quais
agradecemos enormemente: o Coliseu Porto Ageas, o Palácio do Bolhão,
o Maus Hábitos e o Passos Manuel.
Como não poderia deixar de ser, o nosso aniversário não compromete
o ecletismo e a regularidade da nossa programação, sempre
comprometida em atingir públicos alargados e diferenciados. As
Quintas de Leitura continuarão a apaixonar os amantes da literatura e
o UNDERSTAGE a fazer-nos descobrir os novos nomes da música. A
Companhia Nacional de Bailado regressa ao Porto com o programa Noite
Branca, um programa composto por três peças que atestam a pluralidade
estética desta companhia. Retomamos também o ciclo RETRATOS, que
desta vez contará com trabalhos autobiográficos de Teresa Coutinho e
Sónia Baptista; novas criações da mala voadora, Diana Sá / Cão Danado,
Xana Novais e da dupla Mafalda Banquart & Emanuel Santos (este últimos
partilharão o Double Trouble #4 com o alemão Julian Hetzel) atestarão
a forte dinâmica artística da cidade e a aposta que o TMP tem feito em
criadores que arriscam novos territórios dramatúrgicos.
Por fim, a nossa programação internacional de dança. Os coreógrafos
israelitas Sharon Eyal & Gui Behar, com a sua companhia L-E-V,
apresentarão OCD LOVE, uma das suas mais aclamadas obras.
Contaremos também com Phia Ménard, artista "indisciplinar", que
tomará o Porto de assalto com duas das suas mais recentes criações
e um espetáculo para público escolar, num programa composto por
oficinas, filmes e conversas que permitirão a entrada no universo de
Phia, cujo trabalho nos revela um mundo em transformação. A presença
desta importante artista francesa marca também o início da Temporada
Portugal-França 2022, que se desenrolará nos dois países, entre
fevereiro e outubro de 2022.
A trágica morte do coreógrafo alemão Raimund Hoghe a 14 de maio de
2021 fez-nos imaginar, em parceria com mais quatro teatros europeus
cúmplices deste artista, um programa de homenagem especial. Num
espetáculo único no qual vários dos seus intérpretes reúnem-se em palco
para recordar, dançando, várias cenas de muitas obras do coreógrafo.
Uma homenagem em palco com um conjunto de outras atividades que
nos farão recordar um artista que tanto gostava do Porto e que o público
do Porto acarinhava sempre que regressava a nós.
Serão assim os nossos próximos 3 meses, entre a história e as estórias
que o Rivoli nos tem contado durante 90 anos, as memórias dos artistas
que nos deixaram, mas sobretudo a revelação daqueles que nos nossos
teatros ousam e arriscam novos futuros para as artes performativas.

The first months of 2022 will be special. Not only because the beginning
of a new year always brings us renewed energies, but also because
Rivoli celebrates its 90th anniversary on January 20! That’s right, 90
years keeping up with the city’s cultural and social life; 90 years that are
as diverse and polyhedral as Porto itself. To celebrate the occasion, we
devised a programme including 9 different disciplines, 9 projects and
artists from the city, involving approximately 90 artists, staff and other
collaborators, who will turn this anniversary into an ode to Porto’s culture
and its stars, the artists. A new choreography by Instável – Choreographic
Center signed by Helder Seabra; a new theatre play by Palmilha Dentada;
two premieres for families—a contemporary circus piece by Erva
Daninha and a cross-disciplinary work by sisters Inês Campos and Teia
Campos; a new performance by Guilherme de Sousa and Pedro Azevedo;
two literary special sessions of Quintas de Leitura; a visual installation
imagined by Catarina Miranda; a film programme comprising the 3 films
that we produced during the pandemic in the scope of the PAR(S) – Online
Performing Arts and Image project and that we will now screen; a concert
by HHY & The Kampala Unit; and finally a special edition of Cadernos
do Rivoli (volumes 8 and 9), purposely thought for this occasion. All this
intense programme will take place at Rivoli and Campo Alegre from
January 18 to 23, but also at the neighbours and cultural partners that
wanted to join us and to which we are tremendously grateful: Coliseu
Porto Ageas, Palácio do Bolhão, Maus Hábitos and Passos Manuel.
As it should be, our anniversary does not jeopardise the eclectic and
regular nature of our programme, always committed to reach out to wide
and different audiences. The Quintas de Leitura series will continue to
entice literature lovers, while the Understage will present us with the
latest music novelties. The National Ballet of Portugal returns to Porto
with the programme Noite Branca [White Night], comprising three pieces
that confirm the company’s aesthetic diversity. We also resume the series
RETRATOS [Portraits], which this time around features autobiographical
works by Teresa Coutinho and Sónia Baptista. New productions by
mala voadora, Diana Sá/Cão Danado, Xana Novais and the duo Mafalda
Banquart and Emanuel Santos (who will share Double Trouble #4 with
Julian Hetzel, from Germany) will testify to the city’s strong artistic
dynamic and to TMP’s bid on creators who venture into new dramaturgic
territories.
Lastly, our international dance programme. Israeli choreographers Sharon
Eyal and Gai Behar and their company, L-E-V, will present OCD LOVE,
one of their most acclaimed works. We will also welcome Phia Ménard,
an "indisciplinary" artist who will take Porto by storm with two of her
latest creations and a performance for school groups in the scope of a
programme that comprises workshops, films and talks that will enable us
to enter the universe of an artist whose work unveils a changing world.
The presence of this key French artist also marks the beginning of the
crossed season between Portugal and France that will take place on both
countries from February to October 2022.
The tragic death of German choreographer Raimund Hoghe on May 14,
2021, made us come up with a special tribute programme in partnership
with four other European theatres that were his accomplices. In a single
performance, several of his dancers get together on stage and dance to
remember several scenes from his works. A tribute that includes a series
of other activities that will remind us of an artist who truly liked Porto and
was very cherished by its people whenever he returned to us.
This is how our next tree months will be like, between the history and the
stories Rivoli has been telling us for 90 years, the memories of the artists
who left us, but most of all the revelation of those who, in our theatres,
dare and risk new futures for the performing arts.

Entramos na temporada 21/22 revigorados e renovados, com vários
projetos de programação a imprimir uma nova dinâmica após um ano e
meio de funcionamento intermitente, deambulando entre o ao vivo e o
online, consoante as regras sanitárias nos iam permitindo.
Tentámos aproveitar este período para questionar o nosso projeto,
desenvolvido pela equipa do Teatro Municipal do Porto (TMP) desde
2014, fazendo todas as reflexões necessárias para uma nova fase
pós-pandemia, inevitavelmente diferente e ancorada no contexto atual.
Aprendemos a trabalhar melhor em equipa e a tirar as mais valias da
programação online, que nos manteve sempre ativos na temporada
anterior. Por isso mesmo, pelas ferramentas que desenvolvemos, pelos
novos públicos alcançados e pelo know how adquirido, mantemos uma
dupla existência, ao vivo e online, que nesta temporada oferece a todos,
onde quer que estejam, uma ligação à nossa programação.
O mundo mudou e as instituições culturais, enquanto oráculos desse
mesmo mundo, têm de acompanhar essa mudança. Foi também por
isso que “arrumámos a casa” e articulámos os diferentes projetos e
equipamentos que temos em mãos.
Será assim, nesta temporada, que o Departamento de Artes Performativas
da Ágora — Cultura e Desporto E.M. se afirma no seu desenho: num
círculo comunicante entre o TMP, o DDD - Festival Dias da Dança e o
recém-inaugurado CAMPUS Paulo Cunha e Silva, três peças essenciais
para o desenvolvimento das artes performativas a partir do Porto. São
muitas as relações que serão tecidas e o TMP, casa mãe do DDD e do
CAMPUS Paulo Cunha e Silva, terá um papel essencial na sua articulação.
Também reafirmamos o nosso ADN e a nossa missão: um projeto
fortemente ancorado na dança e na transversalidade (in)disciplinar, com
uma vertente fortemente internacional (na programação que apresenta
e na rede que tece e da qual os artistas nacionais usufruem) e um apoio
continuado aos artistas e companhias que trabalham a partir do Porto.
We enter the 21/22 season feeling invigorated and renewed with several
programming projects providing new impetus after a year and a half of
working intermittently, going back and forth between on-site and on-line
according to health regulations.
We tried to take advantage of this period to question our project,
which has been carried out by Teatro Municipal do Porto (TMP) since
2014, thoroughly reflecting upon a new post-pandemic phase that
will necessarily be different and anchored in the present context. We
learned how to work better as a team and make the most of the on-line
programming that kept us active throughout the entire previous season.
For this very reason, given the tools we developed, the new audiences
we reached and the know how we acquired, we held on to both the
on-site and the on-line presence this season, which will provide everyone,
wherever they may be, with a link to our programme.
The world has changed and cultural institutions, as its oracles, must keep
track of that change. That is also why we “cleaned house” and coordinated
the different projects we’re running and the facilities at our disposal.
The Department of Performing Arts at Ágora — Cultura e Desporto E.M.
will assert itself in this way this season: a connecting circle between TMP,
DDD – Festival Dias da Dança and the recently opened CAMPUS Paulo
Cunha e Silva, three key pieces to develop performing arts from Porto.
The web of relations will be great and TMP, from which DDD and CAMPUS
Paulo Cunha e Silva stemmed, will play a pivotal coordinating role.
We restate our DNA and our mission: a project that is greatly rooted in
dance and (in)disciplinary cross-cutting, with a strong international
component (both in the programme it presents and in the network it
weaves and from which Portuguese artists benefit) and ongoing support
to artists and companies working from Porto.

Tiago Guedes
Artistic Director and Teatro Municipal do Porto team

Tiago Guedes
Diretor Artístico e a equipa do Teatro Municipal do Porto

© José Caldeira
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Palmilha Dentada
12 Efeitos de Luz
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RIVOLI Pequeno Auditório
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19:30

RIVOLI Pequeno Auditório

14/01

21:30

RIVOLI Pequeno Auditório
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qui thu

sex fri

15/01
sáb sat

17:00

RIVOLI Pequeno Auditório

ILGP

90º ANIVERSÁRIO TEATRO RIVOLI 90th ANNIVERSARY

19 20 22/01
qua wed

qui thu

sáb sat

19:30

23/01
dom sun

17:00

RIVOLI Pequeno Auditório
As apresentações nos dias 19, 20, 22 e 23
de janeiro integram o programa do
90º Aniversário do Teatro Rivoli. A entrada
será gratuita mediante levantamento de
bilhete, nos próprios dias das sessões, a partir
das 10h00, na bilheteira do Rivoli e na BOL.

The performances on the 19th , 20th , 22nd and
23rd of January are part of Teatro Rivoli's
90th Anniversary programme. Entrance
will be free upon collection of a ticket, on
the days of the sessions, from 10:00 am, at
the Rivoli ticket office and at BOL.

1. Spotlight
2. Backlight
3. Front light
4. High angle light
5. Side light
6. Silhouette
7. Cut-out
8. Indirect light
9. Shutter effect
10. Gobo
11. Strobe light

A lista dos efeitos de luz usados não
é relevante para o espetáculo. Aliás,
é o que acontece normalmente com
a luz. Marca o ambiente, apoia na
vivência emocional do espetáculo
e pode até ser apoio dramatúrgico,
marcando por exemplo a passagem
de tempo. Mas, na realidade, se
o espetáculo, por problemas
técnicos, não puder ser feito com
uma luz geral então é porque o
espetáculo não vale nada. Quanto à
história do espetáculo, ela é apenas
o interior da cabeça de um homem
que está num banco de jardim a dar
milho aos pombos. Ele atira milho
e os pombos comem, não há muito
mais a dizer. Resta talvez referir
a música. Os músicos fizeram os
temas ainda antes do texto escrito,
tendo apenas por base as fotos de
Júlio Eme, cada uma sobre cada um
dos efeitos de luz escolhidos por
Ricardo Alves. — Palmilha Dentada

None of what is mentioned above
is relevant to the performance. In
fact, that is what usually happens
with light. It creates an atmosphere,
helps to emotionally experience
the performance and may even be
a dramaturgic support, marking the
passage of time for example. But
the reality is that if the performance,
for technical reasons, cannot take
place with general lighting, then it’s
because it’s worthless. Concerning
the story of the performance, it’s
nothing but the inside of the head of
a man sitting on a park bench and
feeding maize to the pigeons. He
throws them maize and they won’t
eat it; there isn’t much more to be
said. Perhaps one should mention
the music. The musicians created
the soundtrack even before the
text was written, based solely on
the photographs by Júlio Eme, each
matching one of the lighting effects
chosen by Ricardo Alves. —
Palmilha Dentada

Celebramos o encontro entre a imaginação e a técnica em tons
suaves que nos remetem para os atos brancos dos bailados
clássicos. Celebramos esses momentos através da diversidade
que as obras que compõem este programa integram.
Luís Marrafa, coreógrafo português sediado em Bruxelas,
apresenta a sua primeira coreografia para os bailarinos da CNB.
Yannick Boquin regressa à Companhia, não como professor
convidado, mas como coreógrafo, com uma obra onde a
fantasia e o engenho balético são exaltados num pas de deux
sobre uma composição de Shostakovitch.
A graciosidade e inteligência do movimento do mestre George
Balanchine, é revisitada neste programa através do seu
emblemático Concerto Barocco que após 36 anos da sua
estreia nesta Companhia, em 1984.
We celebrate the meeting between imagination and technique
in soft tones that refer us to the white acts of classical ballets.
We celebrate such moments through the diversity of works
making up this programme.
Luís Marrafa, a Portuguese choreographer based in Brussels,
presents his first choreography for the National Ballet of Portugal.
Yannick Boquin returns to the company no longer as an invited
professor, but to choreograph a new piece where the phantasy
and ingenuity of ballet are glorified in a pas de deux to the
sound of a composition by Shostakovich.
We revisit the gracefulness and intelligence of master George
Balanchine’s movement in this programme with his iconic
Concerto Barocco, which returns to the stage of Teatro Camões
more than 37 years after the company first performed it in 1984.

14/01

19:30

RIVOLI Grande Auditório

15/01

19:30

RIVOLI Grande Auditório

16/01

17:00

RIVOLI Grande Auditório

sex fri

sáb sat

dom sun

Companhia Nacional
de Bailado /
George Balanchine +
Yannick Boquin +
Luís Marrafa
Noite Branca:
Concerto Barocco +
Shostakovitch
Pas de Deux +
Snow

teatro theatre

O Teatro da Palmilha Dentada existe
desde 2001 e tem como objetivo a
produção e divulgação cultural e
artística. Desde a sua formação já
estreou mais de 20 de espetáculos de
sala. Os seus espetáculos assentam em
textos originais, que utilizam o humor —
o de situação e o de absurdo — como
elemento-chave para expor o quotidiano
e provocar a reflexão sobre temáticas
contemporâneas. Com referências
mais ou menos explícitas, estes textos
revisitam a mitologia e a tradição. Em
Novembro de 2021 a companhia inicia
uma nova fase na sua atividade com
a abertura do LUGAR, uma sala de
espetáculos situada na cidade do Porto.

The Teatro da Palmilha Dentada exists
since 2001 and aims the cultural and
artistic production and dissemination.
Since its establishment, it has premiered
more than 20 performances . Their work
is mostly based on original texts, which
use humor — the situational and the
absurd — as a key element to expose
everyday life and provoke reflection on
contemporary themes. With more or less
explicit references, these texts revisit
mythology and tradition. In November
2021 the company begins a new phase in
its activity with the opening of LUGAR, a
concert hall located in the city of Porto.

ILGP
Interpretação em Língua Gestual Portuguesa

9€

duração a definir
duration to be announced

classificação etária a atribuir pela CCE
age rating to be assigned by CCE

DESENHO DE LUZ, DIREÇÃO PLÁSTICA, TEXTO, ENCENAÇÃO lighting, visual design, text,
direction Ricardo Alves ☺ INTERPRETAÇÃO performed by Ivo Bastos ☺ VOZ OFF Rui Oliveira
☺ MÚSICAS ORIGINAIS DE original music Manel Cruz, Elísio Donas, Kinorm, Peixe, Nuno
Prata ☺ FOTOGRAFIAS photographs Júlio Eme ☺ PRODUÇÃO produced by Helena Fortuna ☺
COPRODUÇÃO co-production Teatro Municipal do Porto

PARALELO (p.55)
Ensaio Aberto Open Rehearsal
14/01

14:30

RIVOLI

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, quer as de coreógrafos
como Balanchine, De Keersmaeker,
Forsythe, Joos, Kylián, Limón, Van Manen
ou Spöerli. Paralelamente, tem apostado
em encomendas geradoras de uma
identidade própria, com especial destaque
para os convites a autores portugueses
como Armando Jorge, Fernando Duarte,
Olga Roriz, Rui Lopes Graça ou Vasco
Wellenkamp. Carlos Prado é o atual
diretor artístico da companhia.

© Hugo David / CNB 2021

© Julio Eme

Palmilha Dentada
12 Efeitos de Luz

1. Ribalta
2. Contra Luz
3. Luz Frontal
4. Picada
5. Lateral
6. Silhueta
7. Recorte
8. Indireta
9. Efeito persiana
10. O Gobo
11. Strobe

The Companhia Nacional de Bailado
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. Carlos Prado is the
company’s current artistic director.

dança dance
9€

22min + 12min + 40min

6+

p.7

Concerto Barocco começou como
um exercício para a School of
American Ballet e foi dançado pelo
American Ballet Caravan na sua
lendária digressão sul americana
em 1941. Posteriormente entrou no
repertório dos Ballet Russes de
Monte Carlo. Em 1948 foi uma das
três peças no espetáculo inaugural
do New York City Ballet e, em 1951,
Balanchine elimina definitivamente
os figurinos originais, vestindo os
intérpretes com roupas de treino
diário, provavelmente a primeira
vez que se via aquilo a que passou
a ser nomeado como o traje
típico de Balanchine para obras
contemporâneas.
Concerto Barocco é uma obra
abstrata desenvolvida a partir
da partitura musical de Johann
Sebastian Bach. A coreografia
corresponde a uma personificação
da música nos corpos dos
bailarinos, uma característica
muito presente na obra do mestre
americano George Balanchine.

Concerto Barocco started as an
exercise for the School of American
Ballet and was performed by the
American Ballet Caravan in its
legendary South American tour in
1941. It was later included in the
repertoire of the Ballets Russes de
Monte Carlo, and it was one of the
three pieces of the New York City
Ballet debut performance in 1948.
Balanchine eliminated the original
costumes once and for all in 1951,
dressing the performers in everyday
workout clothes, which was probably
the first time one saw what would
become Balanchine’s traditional
garment for contemporary pieces.
Concerto Barocco is an abstract
piece that was developed based on
a musical score by Johann Sebastian
Bach. The choreography represents
an embodiment of the music by
the dancers, which is a distinctive
feature of the work of American
master George Balanchine.

COREOGRAFIA choreography George Balanchine ☺ MÚSICA music Johann Sebastian Bach,
Concerto in D Minor for two violins, B.W.V. ☺ REMONTAGEM COREOGRÁFICA restage Nanette
Glushak ☺ INTERPRETAÇÃO performance Bailarinos da CNB ☺ PRODUÇÃO production
Companhia Nacional de Bailado ☺ © THE GEORGE BALANCHINE TRUST

Yannick Boquin
Shostakovitch Pas de Deux

Luís Marrafa
Snow

A ideia de coreografar um pas
de deux, estruturado a partir
do sentido tradicional clássico
– adagio, solos masculinos e
femininos, coda – está presente em
mim há muito tempo. Foi através da
pesquisa do vasto e maravilhoso
repertório do compositor Dmitri
Shostakovitch que encontrei a
inspiração para a minha criação.
Este pas de deux desafiador da
técnica de dança clássica imprime
com os seus movimentos fluidos
uma imensa alegria em dançar. —
Yannick Boquin

Snow parte de duas constatações
interligadas: numa época de
galopante sobreaquecimento
global, a neve está em acelerada
desaparição dos nossos Invernos;
com esta desaparição, uma outra,
porventura menos preocupante,
se anuncia: a ausência de bonecos
de neve, esses proto-totems que
nos mantinham ligados a uma dada
tradição folclórica e mitológica dos
povos ditos nórdicos. Desta dupla
constatação surge uma proposta
coreográfica que coordena
dois olhares distintos, mas
complementares, ao fenómeno da
neve enquanto manifestação física
e enquanto projeção social.
Assim, se a expressão da forma
molecular da neve encontrará eco
nos movimentos abstratos de um
corpo de bailarinos, a progressiva
transformação deste movimento
em composições fluidas e mais
concretas remeterá para esse outro
mundo, entre a fantasia e a realidade,
onde habitam seres cujas funções
lúdica, religiosa ou supersticiosa se
confundem e diluem. — Luís Marrafa

I’d had the idea of choreographing
a pas de deux that was structured
based on the classic tradition—
adagio, male and female solos,
coda—for a long time. By
rummaging through the vast and
wonderful repertoire of composer
Dmitri Shostakovitch, I found the
inspiration for my creation. This pas
de deux challenges the classical
dance technique and its flowing
movements bestow an immense joy
upon dancing. — Yannick Boquin

COREOGRAFIA choreography Yannick Boquin ☺ MÚSICA music Dmitri Shostakovitch ☺
FIGURINOS costumes Sinner Boquin ☺ INTERPRETAÇÃO performance Bailarinos da CNB ☺
PRODUÇÃO production Companhia Nacional de Bailado

Snow is based on two linked
findings: at a time of rampant
global overheating, snow is quickly
disappearing from our winters,
which announces another perhaps
less worrying disappearance, that
of snowmen, those proto-totems
that kept us connected to a certain
folk and mythological tradition
of the so-called Nordic peoples.
This double finding gives rise to
a choreographic proposal that
coordinates two distinct, yet
complementary, perspectives
regarding snow as a physical
manifestation and social projection.
Thus, while the expression of the
molecular form of snow will resonate
in the abstract movements of a set of
dancers, the gradual transformation
of that movement into flowing and
more concrete compositions will
refer to that other world between
phantasy and reality, inhabited by
beings whose playful, religious and
superstitious roles are confused and
diluted. — Luís Marrafa

DIREÇÃO ARTÍSTICA, COREOGRAFIA E ADEREÇOS artistic direction, choreography and props
Luís Marrafa ☺ COMPOSIÇÃO MUSICAL ORIGINAL original music Tiago Cerqueira ☺
FIGURINOS costumes Aleksandar Protic ☺ DESENHO DE LUZ lighting design Zeca Iglésias ☺
INTERPRETAÇÃO performed by Bailarinos da CNB ☺ PRODUÇÃO produced by
Companhia Nacional de Bailado

George Balanchine nasceu em São
Petesburgo, em 1904. Iniciou a sua
carreira nos Ballets Russes de Diaghilev,
reconhecida como brilhante e influente
companhia do séc. XX. Apollo (1928)
e Filho Pródigo (1929) coreografados
para esta companhia, são ainda hoje
grandes obras de referência, dançadas
por diversas Companhias de repertório
do mundo inteiro. Após a morte do
empresário, e uma curta digressão pela
Europa, fixa-se nos Estados Unidos da
América. Aí colaborou em filmes, na
Broadway, e fundou uma escola, base
sustentadora do futuro New York City
Ballet.
Yannick Boquin estudou na Escola de
Dança da Ópera Nacional de Paris e
no Conservatório Nacional de Paris.
Foi bailarino principal em diferentes
companhias como Ballet da Ópera de
Bonna, Ballet Real da Flandres, Ballet
da Ópera de Roma e Ballet da Ópera de
Berlim. Como bailarino foi distinguido
por diferentes prémios ao longo
da sua carreira: primeiro prémio do
Conservatório de Paris, 1981, medalha
de Ouro na Competição Houlgate,
1985, Medalha de Ouro no Concurso
Internacional de Paris, 1987 e o Prémio
Positano/Leonide Massine, 1995.
Luís Marrafa nasceu em 1975.
Licenciou-se na Escola Superior de
Dança, em Lisboa. É o diretor artístico da
companhia de dança Marrafa Company,
em Bruxelas, e de StairCase.studio
Brussels, onde é também curador. É
coreógrafo, intérprete e compositor
musical, inspirando-se intuitivamente
na sua experiência e no ambiente
multicultural à sua volta. Tem sido
convidado por diversas escolas de
dança e por companhias profissionais
como coreógrafo e professor de dança.
Colaborou com artistas como Alain
Platel, Rui Horta, Karine Ponties, Tânia
Carvalho, Satya Roosens, António
Cabrita, Luis Guerra, entre outros.

© Hugo David / CNB 2021

George Balanchine
Concerto Barocco

George Balanchine was born in St.
Petersburg in 1904. He began his career
at Diaghilev's Ballets Russes, recognized
as a brilliant and influential company of
the 19th century. XX. Apollo (1928) and
Filho Pródigo (1929), choreographed for
this company, are still major works of
reference, danced by various repertoire
companies around the world. After the
death of the businessman, and a short
tour of Europe, he settled in the United
States of America. There he collaborated
on films, on Broadway, and founded a
school, supporting the foundation of the
future New York City Ballet.
Yannick Boquin studied at the Paris
National Opera School of Dance and
the Paris National Conservatory. He
has been a principal dancer in different
companies such as Ballet Opera Bonna,
Ballet Royal Flanders, Ballet Opera Rome
and Ballet Opera Berlin. As a dancer, he
was distinguished by different awards
throughout his career: first prize at the
Paris Conservatory, 1981, Gold Medal
at the Houlgate Competition, 1985,
Gold Medal at the Paris International
Competition, 1987 and the Positano/
Leonide Massine Prize, 1995.
Luís Marrafa was born in 1975. He
graduated from the Escola Superior
de Dança, in Lisbon. He is the artistic
director of the Marrafa Company dance
company in Brussels and of StairCase.
studio Brussels, where he is also a
curator. He is a choreographer, performer
and music composer, intuitively
inspired by his experience and the
multicultural environment around him.
He has been invited by several dance
schools and professional companies
as a choreographer and dance teacher.
He collaborated with artists such as
Alain Platel, Rui Horta, Karine Ponties,
Tânia Carvalho, Satya Roosens, António
Cabrita, Luis Guerra, among others.
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A 20 de janeiro, o Teatro Rivoli
comemora o seu 90º aniversário.

Teatro Rivoli celebrates its
90th anniversary on January 20.

90 anos a acompanhar a vida cultural e social da cidade, 90
anos tão diversos e poliédricos como o Porto o é.
Para comemorar tal efeméride, imaginámos um programa com
9 áreas de programação distintas, 9 projetos da cidade, num
total aproximado de 90 artistas, equipas e demais pessoas
envolvidas que farão deste aniversário uma ode à cultura
do Porto e a quem a protagoniza. Uma nova coreografia da
Instável - Centro Coreográfico assinada por Helder Seabra;
um novo espetáculo de teatro pela Palmilha Dentada; duas
estreias para o público familiar, uma de circo contemporâneo
com a Erva Daninha e outra multidisciplinar com as irmãs
Inês Campos e Teia Campos; uma nova performance de
Guilherme de Sousa & Pedro Azevedo; a literatura com duas
sessões especiais das Quintas de Leitura; uma instalação
visual imaginada por Catarina Miranda; uma mostra de cinema
dos 3 filmes que produzimos, durante a pandemia, no âmbito
do projeto PAR(s) - Artes Performativas & Imagem Online e
que agora mostramos em ecrã; um concerto dos HHY & The
Kampala Unit e ainda uma edição especial da publicação
Cadernos do Rivoli – Volumes 08-09, propositadamente
pensada para este contexto. Toda esta intensa programação
acontecerá nos diversos espaços do Rivoli e do Campo
Alegre, de 18 a 23 de janeiro, mas também nos nossos
vizinhos e parceiros culturais que a nós se quiseram juntar e
aos quais agradecemos enormemente: o Coliseu Porto Ageas,
o Palácio do Bolhão, o Maus Hábitos e o Passos Manuel.
Serão certamente dias onde a memória dos 90 anos do teatro
da cidade será sublinhada pela confirmação da vitalidade da
cena artística portuense da atualidade.
Descubram toda a programação do nosso 90º
aniversário que por estes dias será gratuita e
aberta a quem nos queira acompanhar nesta
celebração do teatro da cidade.

90 years keeping up with the city’s cultural and
social life; 90 years that are as diverse and
polyhedral as Porto itself.
To celebrate the occasion, we devised a
programme including 9 different disciplines,
9 projects and artists from the city, involving
approximately 90 artists, staff and other
collaborators, who will turn this anniversary into an ode to
Porto’s culture and its stars, the artists. A new choreography
by Instável – Choreographic Center signed by Helder Seabra;
a new theatre play by Palmilha Dentada; two premieres for
families—a contemporary circus piece by Erva Daninha and
a cross-disciplinary work by sisters Inês and Teia Campos; a
new performance by Guilherme de Sousa and Pedro Azevedo;
two literary special sessions of Quintas de Leitura; a visual
installation imagined by Catarina Miranda; a film programme
comprising the 3 films that we produced during the pandemic
in the scope of the PAR(s) – Online Performing Arts and Image
project and that we will now screen; a concert by HHY & The
Kampala Unit; and finally a special edition of Cadernos do
Rivoli (volumes 8 and 9), purposely thought for this occasion.
All this intense programme will take place at Rivoli and Campo
Alegre from January 18 to 23, but also at the neighbours and
cultural partners that wanted to join us and to which we are
tremendously grateful: Coliseu Porto Ageas, Palácio do Bolhão,
Maus Hábitos and Passos Manuel.
These will certainly be days during which the 90-year
memory of the theatre of the city shall be emphasised by
acknowledging the vitality of Porto’s art scene today.
Learn all about the programme of our 90th anniversary, which
will be free of cost and open to anyone wishing to join us in this
celebration of the theatre of the city.

Catarina Miranda
Cadernos do Rivoli
08 – 09
Palmilha Dentada
Quintas de Leitura
Inês Campos &
Teia Campos
Erva Daninha
Guilherme de Sousa &
Pedro Azevedo
Instável – Centro
Coreográfico &
Helder Seabra
HHY &
The Kampala Unit
António Bandeiras DJ Set
Pop'lar DJ Set
Karpet DJ Set
Kampala Unit DJ Set
PAR(s)

Cláudia Varejão & Joana Castro
Pedro Neves Marques & Teresa Coutinho
Sofia Arriscado & Costanza Givone
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Teatro Rivoli 		
Teatro Campo Alegre
Câmara Municipal do Porto

Coliseu Porto Ageas
Palácio do Bolhão
Maus Hábitos
Passos Manuel

90º ANIVERSÁRIO TEATRO RIVOLI

18-21/01
ter tue

sex fri

Inauguração Opening
18/01 ter tue

19:30

MAUS HÁBITOS

19/01

Collection of video-portraits of artists,
depicted as oracles, in dialogue
with a suspended sculpture of a
double-headed whale.
The initiative to portrait different
artists, who are filmed moments
after being subjected to states of
immersion, through physical and
sound activation, potentiates the
idea of accessing the “black boxes”
of these visionary bodies, promoting
the activation of the parasympathetic
nervous system and the appearance
of subconscious speeches.
In an attempt to reclaim the flesh and
hypnagogic individual hallucinations,
each body is depicted a soothsayer
(the one who tells the truth),
returning the manifestation of their
gestures on camera.
POROMECHANICS is a project
created in dialogue with the dance
piece CABRAQIMERA, presented
on april, under the scope of
DDD – Festival Dias da Dança.

qua wed

instalação installation
entrada livre free entrance

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO
Átrio dos Paços do Concelho

Os 90 anos que passam desde a
inauguração, em 1932, do Teatro
Rivoli são o mote para uma
edição especial do Cadernos do
Rivoli. Será uma edição dupla,
especialmente pensada para
observar o modo como um teatro
pode testemunhar a cidade, nela
tomando parte e, a partir dela,
contribuir para a memória coletiva
e cultural. Os textos e os seus
autores e autoras surgem de vários
campos do pensamento: ensaio,
investigação teatral e coreográfica,
literatura, história, economia,
ciências sociais e humanas,
filosofia, dramaturgia e criação
artística, arquitetura e urbanismo,
design, gestão e programação
cultural. Cada um deles foi pensado
para se articular com a história
de um edifício que, sendo teatro,
testemunhou as transformações da
cidade e, a partir dela, dialogou em
campos mais vastos do que as artes
performativas.

Catarina Miranda has been developing
and presenting creative projects mainly
for the stage, working with languages
that intercept dance, voice, scenography
and light, approaching the body as a
vehicle for hypnagogic transformation
and awareness of the present. In her
career stand out pieces such as Dream
is the Dreamer, Boca Muralha, Mazezam
and Reiposto Reimorto, presented
between Palais de Tokyo/Paris, Fundação
de Serralves, Theâtre de Liège, DDD –
Festival Dias da Dança, Materiais Diversos,
Pays de Danses. The piece CABRAQIMERA
and the installation Poromechanics are her
most recent projects.

DIREÇÃO ARTÍSTICA E VÍDEO artistic direction and video Catarina Miranda ☺ COREÓGRAFOS
RETRATADOS portrayed choreographers Ana Isabel Castro, Ana Rita Teodoro, António Pedro
Lopes, Cristina Planas Leitão, Marco da Silva Ferreira, Laura Kirshenbaum ☺ MÚSICA music
Lechuga Zaphiro ☺ VOCALISTAS / SESSÕES DE FILMAGENS vocalists / filming sessions
COBRA’CORAL (Catarina Miranda, Clélia Colonna, Ece Canli) ☺ PÓS-PRODUÇÃO VÍDEO video
post production Catarina Miranda, João Brojo, João Parra, Jonathan Saldanha ☺ CORREÇÃO
DE COR color correction Mark Gomez ☺ PRODUÇÃO & DIFUSÃO production and diffusion Sofia
Matos, Vanda Cerejo (Materiais Diversos) ☺ PRODUÇÃO EXECUTIVA executive production
João Brojo ☺ PRODUÇÃO ESCULTURA INSUFLÁVEL inflatable sculpture production Área Cúbica
☺ PROJETO FINANCIADO POR project financed by Rede Cultural 5Sentidos no âmbito do
programa in the scope of the project Convite à Criação Artística (Centro Cultural Vila Flor, Teatro
Académico Gil Vicente, Teatro Municipal da Guarda, Cine-Teatro Louletano, Teatro Micaelense,
Teatro Municipal do Porto, São Luiz Teatro Municipal, Teatro Nacional São João, Teatro Viriato)
☺ RESIDÊNCIAS DE CRIAÇÃO artistic residencies Teatro Municipal do Porto, SOOPA, CND
Centre National de la Danse (Paris/França) ☺ COPRODUÇÃO co-production Teatro Municipal do
Porto, Materiais Diversos, SOOPA, CND Centre national de la danse, ICI-CCN de Montpellier—
Occitanie (no âmbito do projecto in the scope of the project Life Long Burning apoiado pela
supported by Comissão Europeia)

ILGP

Organização e edição de
Organized and edited by
Tiago Bartolomeu Costa
Design Rui Silva/Alfaiataria

The 90 years that have gone by since
the inauguration of Teatro Rivoli in
1932 are the motto for a special
edition of Cadernos do Rivoli. It will
be a double edition, specifically
meant to observe the way in which
a theatre can bear witness to the
city, taking part in it, and based on
it add to the collective and cultural
memory. The texts and their authors
emerge from several domains
of thought: essay, theatrical and
choreographic research, literature,
history, economy, social and human
sciences, philosophy, dramaturgy
and artistic creation, architecture
and urban planning, design, cultural
management and programming.
Each of them was thought in
articulation with the history of
a building that, being a theatre,
witnessed the changes the city went
through and based on it engaged
in dialogues that go beyond the
performing arts.

pensamento thought
edição edition
ILGP
* mediante lotação da sala
mediante lotação da sala

© DR

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 veículo de transformação
hipnagógica e de consciência do
presente. No seu percurso destacam-se
peças como Dream is the Dreamer, Boca
Muralha, Mazezem e Reiposto Reimorto,
apresentadas entre o Palais de Tokyo/
Paris, Fundação de Serralves, Theâtre
de Liège, DDD – Festival Dias da Dança,
Materiais Diversos, Pays de Danses.
A peça CABRAQIMERA e a exposição
Poromechanics são os seus mais
recentes projetos.

18:00

Cadernos do
Rivoli 08 – 09

© DR

Catarina Miranda
POROMECHANICS

Coleção de vídeo-retratos de
coreógrafos, apresentados como
oráculos, em diálogo com uma
escultura suspensa de uma
baleia bicéfala.
A iniciativa de retratar diferentes
artistas, momentos após terem sido
induzidos a estados de imersão, por
meio de ativação física e sonora,
vem potenciar a ideia de acesso às
suas caixas negras, promovendo
a ativação do sistema nervoso
parassimpático e a aparição do
discurso subconsciente.
A possibilidade de alucinação
e hipnagogia, visa devolver a
perspetiva oracular a cada corpo,
através da manifestação dos seus
gestos capturados em câmara,
enquanto "soothsayers" — aqueles
que dizem a verdade.
POROMECHANICS é um projeto
criado em diálogo com a peça de
dança CABRAQIMERA, apresentada
em abril de 2021, no âmbito do
DDD – Festival Dias da Dança.

90th ANNIVERSARY TEATRO RIVOLI

Interpretação em Língua Gestual Portuguesa

entrada livre free entrance*

45min

6+
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qua wed

20/01
qui thu

22:00

ILGP

22:00

ILGP

COLISEU PORTO AGEAS

COLISEU PORTO AGEAS

Salão Ático

Salão Ático

Two sessions of the poetic series
Quintas de Leitura included in the
programme that celebrates the 90th
anniversary of Teatro Rivoli, an iconic
stage of this Porto that beats to the
rhythm of new languages.
A verse by Eugénio de Andrade
provides the motto for this double
session that takes place away
from Rivoli. We are welcomed and
inspired by the Attic Room at the
Coliseum for two intense and daring
nights of poetry.
We summon nine poets from different
generations, but all inextricably
linked to this Porto of steel, where
the word freedom in stainless.
Poetry that is unveiled in the voice
and in the gesture of nine experts in
the art of saying who are also very
much present in the poetic social
gatherings of the city.
Sessions that could not disregard
the musical component—several
storming soundscapes brought
about by musicians from the city in
an untouchable complicity with the
evening’s collection of poems.

© Mariana, A Miserável

Quintas de
Leitura
No teu rosto
começa a
madrugada

Duas sessões do ciclo poético
“Quintas de Leitura”, integradas na
programação do 90º Aniversário do
Teatro Rivoli, palco emblemático
deste Porto que pulsa ao ritmo de
novas linguagens.
Um verso de Eugénio de Andrade dá o
mote a esta sessão dupla, realizada
fora de portas. Acolhe-nos e
inspira-nos o Salão Ático do Coliseu
Porto Ageas para duas intensas e
desafiantes noites de poesia.
Convocamos nove poetas de
gerações diferentes, todos
indissoluvelmente ligados a este
Porto de aço, onde a palavra
liberdade é inoxidável.
Poesia desvendada pela voz e pelo
gesto de nove especialistas na arte
de dizer, também eles figuras muito
presentes nas tertúlias poéticas
da cidade.
Sessões onde a componente
musical não poderia ser descurada.
Sonoridades várias, relampejantes,
suscitadas por músicos da cidade,
numa cumplicidade intocável com o
poemário do serão.

Com a participação de With the participation of
Poemas de Poems by
Sophia de Mello Breyner
Eugénio de Andrade
Manuel António Pina
Alberto Pimenta
Ana Luísa Amaral
Daniel Maia-Pinto Rodrigues
Ana Paula Inácio
Daniel Jonas
Luís Ferreira

literatura literature
* mediante levantamento de bilhete,
nos próprios dias das sessões, a partir
das 10h00, na bilheteira do Rivoli e na BOL.
upon collection of a ticket,
on the day of the sessions, from 10:00 am,
at the Rivoli ticket office and at BOL.

gratuito free*

60min

ILGP

6+

Interpretação em Língua Gestual Portuguesa

Leituras Reading
Raquel Rosmaninho
Tiago Sarmento
Maria do Céu Ribeiro
Catarina Carvalho Gomes
Rui Spranger
Joana Mesquita
Daniel Maia-Pinto Rodrigues
Daniel Jonas
Luís Ferreira
Música Music
Miramar (Peixe + Frankie Chavez)
Yosune
Rui David (voz e guitarra voice and guitar)
Imagem Image
Mariana, A Miserável

Eu e a Inês, e eu e a Teresa,
nascemos no mesmo dia. A
Teresa dois anos antes e a Inês
dois anos depois, com o Sol nas
duas estrelas mais brilhantes
da constelação de gémeos —
Castor e Pollux. considerate lilia
agri quomodo crescunt (pensa
nos lírios do campo e como eles
crescem) — está escrito como um
amuleto na lareira dos avós e traz
mote ao nosso crescimento: fazer
muitas perguntas sem grandes
respostas. Neste projeto com
cariz declaradamente biográfico,
revisitamos cúmplices e íntimas o
arquivo de filmagens do nosso pai
sobre o crescimento e a história
do nosso afeto, para reconstruir os
jogos, viagens, histórias, planos e
memórias, amigos, calores, amores
e desamores, manhas, tiques, jeitos,
e as músicas em que revemos as
raízes das nossas personalidades,
tão iguais quanto diferentes. —
Inês Campos & Teia Campos

Inês and I — and Teresa and I —
were born on the same day. Teresa
two years before and Inês two
years after, with the Sun in the
two brightest stars of the Gemini
constellation — Castor and Pollux.
considerate lilia agri quomodo
crescunt (think of the lilies of the
field and how they grow) is written
in our grandparents’ fireplace as an
amulet and it is the motto for our
growth: to ask plenty of questions
without much of an answer. In this
openly biographical project, we
revisit the footage made by our
father on the growth and history of
our affection in an accomplice and
intimate way, to rebuild the games,
travels, stories, plans and memories,
friends, warmth, loves and quarrels,
cunnings, tics, manners and the
music in which we see the roots of
our personalities, as much alike as
they’re different. — Inês Campos &
Teia Campos

Inês Campos nasceu no Porto, em 1990. É
uma artista multidisciplinar que explora
a relação entre o corpo e o seu lugar
simbólico, partindo de um imaginário
de poesia pragmática. Circula as suas
criações coexistimos e Artificĭ u e
trabalhou com Sofia Dias & Vitor Roriz,
Flora Détraz, Kalle Nio, Tânia Carvalho,
Catarina Vasconcelos, Cláudia Varejão e
Henrique Câmara Pina. Compõe, canta e é
designer gráfica na banda Sopa de Pedra.

Inês Campos was born in Porto in 1990. She
is a multidisciplinary artist who explores the
relation between the body and its symbolic
place based on an imagery of pragmatic
poetry. Her creations coexistimos and
Artificĭ u are on tour. She has worked with
Sofia Dias and Vítor Roriz, Flora Détraz, Kalle
Nio, Tânia Carvalho, Catarina Vasconcelos,
Cláudia Varejão and Henrique Câmara Pina.
She composes, sings and is the graphic
designer in the band Sopa de Pedra.

Teia Campos nasceu no Porto, em
1988. Canta, compõe, lidera projetos
educativos e de criação coletiva musical
em Portugal, França e Espanha e está
particularmente interessada no poder
da música tradicional como ferramenta
social e criativa. Como música integra
o projeto ibérico Collado Project, e é
cofundadora de Sopa de Pedra e do
Çõllêčtïve Çhâñt Élečtrónïqùe.

Teia Campos was born in Porto in 1988.
She sings, composes and heads music
education and collective creation
projects in Portugal, France and Spain.
She has a particular interest in the power
of traditional music as a social and
creative tool. As a musician, she is part
of the Iberian project Collado Project
and cofounder of Sopa de Pedra and
Çõllêčtïve Çhâñt Élečtrónïqùe.
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CAMPO ALEGRE Café-Teatro
CAMPO ALEGRE Café-Teatro

22/01

15:00

CAMPO ALEGRE Café-Teatro

23/01

15:00

CAMPO ALEGRE Café-Teatro

23/01

17:00

sáb sat

dom sun

dom sun

48h

TMP ONLINE

Inês Campos &
Teia Campos
CASTOR &
POLLUX –
considerate lilia

música music
teatro theatre
© DR

19/01

90th ANNIVERSARY TEATRO RIVOLI

CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO created and performed by Inês Campos & Teia Campos ☺
DESENHO E OPERAÇÃO DE LUZ lighting design and operation Mariana Figueroa ☺ DESENHO DE
SOM sound design Tiago Ralha ☺ COLABORAÇÃO MUSICAL musical collaboration João Grillo ☺
OLHAR EXTERIOR outside look Manel Cruz, Raphaël Decoster, Regina Guimarães ☺ ARQUIVO
DE VÍDEO video archive António Campos ☺ PRODUÇÃO EXECUTIVA produced by Vítor Alves
Brotas / Agência 25 ☺ RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS artistic residencies Teatro Municipal do Porto,
Bando Dos Gambozinos ☺ COPRODUÇÃO co-produced by Teatro Municipal do Porto

* mediante levantamento de bilhete,
nos próprios dias das sessões, a partir
das 10h00, na bilheteira do Rivoli e na BOL.
upon collection of a ticket,
on the day of the sessions, from 10:00 am,
at the Rivoli ticket office and at BOL.

gratuito free*

30min

p.15

6+

90º ANIVERSÁRIO TEATRO RIVOLI

qui thu

14:30
esc

21/01
sex fri

10:30

s

hool

sc
olas

14:30

PALÁCIO DO BOLHÃO

Salão Nobre

PALÁCIO DO BOLHÃO

Salão Nobre

22/01

16:30

PALÁCIO DO BOLHÃO

Salão Nobre

23/01

16:30

PALÁCIO DO BOLHÃO

Salão Nobre

sáb sat

dom sun

Dual SIM is a contemporary circus
project performed by two jugglers
that embrace the challenge of a
continuous and mandatory sharing
of all resources.
An investigation about networks, and
the forms and schemes of digital
sharing. A study on the distribution
of objects between two bodies —
passing-receiving-sharing. A cycle
that one does not complete, and that
forces the sharing of identity and the
inhabiting of the same space like a
Dual SIM.
In the relation with space-time,
we analyse Internet maps in the
planet, as well as electronic mail
and information sharing schemes.
Crossed and multiplied lines that
amidst the confusion sort of create
constellations of natural beauty. A
winding road crossing itself with a
single composition in the shape of
electricity that feeds the entire circuit.
The two performers are always
playing under the sharing rule,
leading the audience to lose
the sense of body-body and
identity-identity.
Investigating the universe of digital
sharing, the increase of that
distribution, its advantages and
addiction. The need for that flow of
information and matters.
Comparing these routes with those
of goods and the distribution of
materials in the physical world as
compared to the digital world. —
Erva Daninha

© Susana Chicó

Erva Daninha
Dual SIM

Dual SIM é um projeto de circo
contemporâneo interpretado por
dois malabaristas que assumem
o desafio da partilha constante e
obrigatória de todos os recursos.
Uma investigação sobre as redes,
sobre as formas e esquemas da
partilha digital. Um estudo sobre a
distribuição de objetos entre dois
corpos, passes-receções-partilhas.
Um ciclo que não se encerra, força
a partilha da identidade e habita o
mesmo espaço como um Dual SIM.
Na relação com o espaço-tempo,
analisamos os mapas de internet
no planeta, os esquemas de
correio eletrónico ou de partilha de
informação. Estas linhas cruzadas
e multiplicadas, que no meio da
confusão, criam uma espécie de
constelações de beleza natural. Um
caminho sinuoso e cruzado sobre si
mesmo com uma única composição
em forma de eletricidade que
alimenta todo o circuito.
Os dois intérpretes jogam a regra da
partilha constante, levando o público
a perder a noção de corpo-corpo e
identidade-identidade.
Investigar sobre o universo da
partilha digital, o crescendo dessa
distribuição, as suas vantagens e
dependência. A necessidade desse
fluxo de informação e matérias.
A comparação entre estes trajetos
e as rotas de mercadorias e de
distribuição de materiais pelo
mundo físico em relação com o
mundo digital. — Erva Daninha

circo contemporâneo contemporary circus
* mediante levantamento de bilhete,
nos próprios dias das sessões, a partir
das 10h00, na bilheteira do Rivoli e na BOL.
upon collection of a ticket,
on the day of the sessions, from 10:00 am,
at the Rivoli ticket office and at BOL.

gratuito free*

30min

3+

A Erva Daninha surge em 2006 e
dedica-se ao circo contemporâneo.
Os espetáculos da companhia partem
de temáticas sociais e políticas
que nos interessa desenvolver sob
um ponto de vista dramatúrgico
próprio. Desenvolvemos um trabalho
coreográfico que cruza as técnicas de
circo com situações, ações e objetos
do quotidiano. Buscamos a inspiração
na vida, tentando reproduzi-la de forma
extraordinária, mas procurando sempre
manter uma narrativa, ainda que abstrata.

Erva Daninha was born in 2006 and
focuses on contemporary circus. Its
performances are based on social and
political issues it wishes to develop from
its own dramaturgical point of view. It
carries out a choreographic work that
crosses circus techniques with everyday
situations, actions and objects. It seeks
inspiration in life, attempting to reproduce
it in an extraordinary way, while always
looking to maintain a narrative even if an
abstract one.

DIREÇÃO ARTÍSTICA artistic director Vasco Gomes ☺ COCRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO
co-creation and performance Filipe Contreras, Jorge Santos ☺ CONCEÇÃO PLÁSTICA
visual design Julieta Guimarães ☺ SONOPLASTIA sound design Vasco Gomes ☺ ILUMINAÇÃO
lighting design Pedro Nabais ☺ PRODUÇÃO produced by Teresa Camarinha ☺ ESTAGIÁRIO DE
COMUNICAÇÃO communication intern Elísio Mota ☺ APOIO support República Portuguesa –
Cultura/Direção-geral Das Artes

20/01

FINISSAGE, de Guilherme de Sousa &
Pedro Azevedo, tem como ponto de
partida o universo do Museu de Arte
Contemporânea — um contexto
ilimitado, irreverente, provocador e
sensorial, que desencadeia reações
e comportamentos de natureza
diversa e particular. Pretende
debruçar-se sobre a identificação
e a exploração dos protocolos
e padrões comportamentais
inevitavelmente associados ao
espaço museológico.
FINISSAGE é uma extensão ou
um prolongamento do projeto
VERNISSAGE, iniciado em 2019.

The starting point of FINISSAGE, by
Guilherme de Sousa and Pedro
Azevedo, is the universe of the
Museum of Contemporary Art—a
limitless, irreverent, provocative
and sensory setting that triggers
reactions and behaviours that are
different and peculiar in nature. The
aim is to look at the recognition
and analysis of protocols and
behavioural patterns necessarily
associated with a museum.
FINISSAGE is an extension or
continuation of the project
VERNISSAGE, which began in 2019.

Guilherme de Sousa & Pedro Azevedo
conheceram-se em 2014 e têm vindo
a colaborar profissionalmente desde
2016. A sua atividade intersecta as artes
plásticas e performativas, desenvolvendo
um especial interesse pelo teatro,
pela dança e pela instalação. A sua
investigação artística tem vindo, desde
sempre, a debruçar-se na atenção e
no especial interesse pela beleza do
comum, da vida mundana e os seus
lugares, pessoas ou situações. No
seu percurso destacam Lágrimas de
Crocodilo, Contramolde, APARTAMENTO
e Horto - Uma forma que vem do toque.
Foram Jovens Artistas Associados
do Teatro Municipal do Porto, nas
temporadas 2019/2020 e 2020/2021.

Guilherme de Sousa & Pedro Azevedo
met in 2014 and have been collaborating
professionally since 2016. Their work
covers fine arts and performing arts, and
they have a special interest in theatre,
dance and installation. Their artistic
research has always focused on the
attention and special interest paid to the
beauty of the ordinary, and of mundane
life and its places, people and situations.
Among their works stand out Lágrimas de
Crocodilo [Crocodile Tears], Contramolde
[Counter-mould], Apartamento
[Apartment] and Horto – Uma Forma
que vem do Toque [Horto – Form from
Touch]. They were Teatro Municipal do
Porto’s young associated artists for the
2019/2020 and 2020/2021 seasons.

qui thu

21/01
sex fri

19:30

CAMPO ALEGRE Palco do Auditório
CAMPO ALEGRE Palco do Auditório

19:30

Guilherme
de Sousa &
Pedro Azevedo
FINISSAGE

© DR
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CRIAÇÃO E DIREÇÃO created and directed by Guilherme de Sousa & Pedro Azevedo ☺
INTERPRETAÇÃO performed by Ana Rita Xavier, Gisela Maria Matos, Guilherme de Sousa,
Maria Luis Cardoso, Paulo Mota, Pedro Azevedo, Pedro Quiroga Cardoso ☺ CENOGRAFIA E
FIGURINOS set design and costumes Pedro Azevedo ☺ DESENHO DE LUZ lighting design Wilma
Moutinho ☺ PRODUÇÃO EXECUTIVA executive producer Inês Carvalho e Lemos ☺ APOIO À
CRIAÇÃO creation support Ana Rita Xavier ☺ OPERAÇÃO DE SOM sound operation Mariana Leite
Soares ☺ ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO photography Telma Pereira ☺ REGISTO VÍDEO
INTEGRAL E PROMOCIONAL full and promotional video Eva Ventura Ângelo ☺ CONSULTORIA
ARTÍSTICA artistic consultant Cristina Grande ☺ PRODUÇÃO produced by BLUFF ☺ RESIDÊNCIAS
DE COPRODUÇÃO co-production residencies Teatro Municipal do Porto, O Espaço do
Tempo ☺ APOIOS À RESIDÊNCIA/INVESTIGAÇÃO residency/research support Museu de Arte
Contemporânea de Serralves, Galeria Municipal do Porto ☺ COPRODUÇÃO co-produced by
Teatro Municipal do Porto
FINISSAGE é financiado pela DGArtes - Direção Geral das Artes ☺ FINISSAGE has the support of
the Directorate-General for the Arts

multidisciplinar multidisciplinary
* mediante levantamento de bilhete,
nos próprios dias das sessões, a partir
das 10h00, na bilheteira do Rivoli e na BOL.
upon collection of a ticket,
on the day of the sessions, from 10:00 am,
at the Rivoli ticket office and at BOL.

gratuito free*

1h15

p.17

12+

90º ANIVERSÁRIO TEATRO RIVOLI

sex fri

21:30

22/01

21:30

23/01

21:30

sáb sat

dom sun

RIVOLI Grande Auditório
RIVOLI Grande Auditório

48h

TMP ONLINE

© Helder Seabra

Instável – Centro
Coreográfico &
Helder Seabra
Lowlands

dança dance
* mediante levantamento de bilhete,
nos próprios dias das sessões, a partir
das 10h00, na bilheteira do Rivoli e na BOL.
upon collection of a ticket,
on the day of the sessions, from 10:00 am,
at the Rivoli ticket office and at BOL.

gratuito free*

duração a definir
duration to be announced

6+

Uma área onde a terra está próxima
ou abaixo do nível do mar é
chamada planície – lowlands.
Lowlands refere-se também à teoria
de Freud, que compara a mente
a um icebergue — flutua com um
sétimo do seu volume acima da
água, a única parte visível.
Nesta peça para oito intérpretes, o
criador mergulha abaixo do nível
do mar, na “mente inconsciente”,
e guia os artistas e o público numa
viagem através da “sala de espera
mental”, onde os pensamentos
permanecem até conseguirem atrair
o olhar do consciente. Ressurgem
instintos primitivos (desejos, medos,
vontades, crenças, ansiedades,
entre outros) e impulsos mantidos
à distância, não dissimulados pelos
maneirismos da etiqueta para
adultos. A fisicalidade ligada ao
inconsciente torna-se a personagem
principal; o corpo o seu recurso.
Num encontro entre pessoas num
“espaço vazio”, a procura por uma
essência comum poderá facilitar
uma visão mais profunda da
nossa vida quotidiana e da nossa
identidade pessoal e coletiva.
Através de uma estética de dança
e teatro de elevado nível físico e
experimental, visita-se o mundo de
sombra da existência, de histórias
internas que se desdobram para
além da linguagem e da palavra. —
Helder Seabra

An area where the land is close to or
below sea level is called a lowland,
which also refers to Freud’s theory,
who compares the mind to an
iceberg — it floats with a seventh of
its volume, its only visible portion,
above water.
In this piece for eight performers, the
creator dives below sea level, into
the “unconscious mind”, and guides
the artists and the audience on a
journey through the “mind's waiting
room”, where thoughts remain
until they manage to attract the
conscious’ attention. Primal instincts
(desires, fears, wishes, believes
and anxieties, among others)
and impulses kept at a distance
resurface no longer disguised by
the mannerisms of adult niceties.
The physicality associated with the
unconscious becomes the main
character, and it resorts to the body.
In a meeting between people in
an “empty space”, the search
for a common essence may allow
for a deeper understanding of
our daily life and our personal
and collective identity.
By means of a highly physical and
experimental dance and theatre
aesthetics, one tours the shadow
world of existence, of inner stories
that unfold beyond language and
words. — Helder Seabra

Helder Seabra é um prolífico criador,
intérprete e formador, atualmente a
residir na Bélgica.
Iniciou o seu percurso no Ginasiano
e na P.A.R.T.S., de Anna Teresa de
Keersmaecker, em Bruxelas. Em
paralelo, foi intérprete da Companhia
Instável em criações de Ronit Ziv, Javier
Frutos e, em 2004, Wim Vandekeybus/
Ultima Vez para a remontagem de Les
Porteuses de Mauvaises Nouvelles,
numa coprodução com a Instável. Desde
então, tem trabalhado como intérprete
e assistente de Wim Vandekeybus, Sidi
Larbi Cherkaoui, Damien Jalet e de outros
coreógrafos de renome internacional, em
projetos aclamados pela crítica.
Em 2013 fundou a Incognitus vzw, estrutura
com a qual tem vindo a desenvolver
o seu próprio percurso artístico, em
colaboração com outros artistas.
Com um estilo marcadamente dinâmico
e articulado, cru e refinado ao mesmo
tempo, Helder Seabra apresenta uma
linguagem artística muito própria e de
grande fisicalidade.

Helder Seabra is a prolific creator,
performer and educator currently
living in Belgium.
He started his journey at Ginasiano (Gaia)
and Anne Teresa De Keersmaeker’s
P.A.R.T.S. (Brussels). In parallel, he
performed for Companhia Instável in
creations by Ronit Ziv and Javier de Frutos,
and in 2004 for Wim Vandekeybus/Ultima
Vez in the restaging of Les Porteuses
de mauvaises nouvelles [The Bearers
of Bad News], co-produced by Instável.
He has since worked as performer and
assistant to Wim Vandekeybus, Sidi
Larbi Cherkaoui, Damien Jalet and other
world-renowned choreographers in
critically-acclaimed projects.
In 2013, he founded the company
Incognitus, with which he has carried out
his own artistic career in collaboration
with other artists.
Displaying a pronouncedly dynamic and
articulated style that is both raw and
refined, Helder Seabra presents a very
personal artistic language that involves
great physicality.

CONCEITO, DIREÇÃO E COREOGRAFIA concept, direction and choreography by Helder
Seabra ☺ ASSISTENTE DE CRIAÇÃO E ENSAIADORA creative assistant and rehearsal director
Mafalda Deville ☺ CO-CRIADO E INTERPRETADO POR created and performed Afonso Cunha,
Dinis Duarte, Joana Couto, Mário Araújo, Mercedes Quijada, Pedro Matias, Sara Santervás
☺ ESTAGIÁRIOS À INTERPRETAÇÃO trainees Gustavo Magalhães, Lea Siebreht, Margarida
Constantino, Marta Cardoso ☺ COMPOSIÇÃO E INTERPRETAÇÃO MUSICAL musical composition
and performance Stijn Vanmarsenille ☺ DIREÇÃO TÉCNICA E DESENHO DE LUZ technical
direction and lighting design Joaquim Madaíl ☺ DESIGN DE FIGURINOS costumes design Pedro
Ribeiro ☺ PRODUÇÃO produced by Instável – Centro Coreográfico ☺ PRODUÇÃO EXECUTIVA
executive producer Rita Santos ☺ COPRODUÇÃO co-produced by Teatro Municipal do Porto,
Instável - Centro Coreográfico

Fundados por Jonathan Uliel Saldanha,
os HHY & The Kampala Unit são uma
exploração de um território mutante,
onde o dub, o techno, a percussão
visceral e os sopros marciais se
misturam num espaço onde o trance
é condutor de paisagens sintéticas
que catalisam o corpo vibrante do
clube. Com Saldanha na eletrónica
e produção, a feroz trompetista e
ativista ugandesa, Florence Lugemwa,
e o percussionista congolês,
Sekelembele, em ritmos híbridos.

Founded by Jonathan Uliel Saldanha,
HHY & The Kampala Unit explore
a mutant territory, where dub,
techno, visceral percussion and
martial blows mingle in a space
where trance drives us through
synthetic landscapes that catalyse
club’s thrilling body. With Saldanha
in charge of electronics and
production, Ugandan fierce activist
Florence Lugemwa on trumpet
and Congolese percussionist
Sekelembele playing hybrid rhythms.

TROMPETE trumpet Florence Lugemwa ☺ ELETRÓNICA electronics Jonathan Uliel Saldanha
☺ PERCUSSÕES percussion Sekelembele

21/01
sex fri

22/01
sáb sat

23:00

RIVOLI Subpalco

23:00

RIVOLI Subpalco

HHY &
The Kampala Unit

DJ sets
21/01
sex fri

22:30–02:00

António Bandeiras
Pop’lar

António Bandeiras DJ não pensa,
age. É romântico, porém orgulhoso.
António Bandeiras é um espírito livre
made in Caxinas, gosta de aves e
Vienetta. Não gosta de perder. O
Mar é o seu refúgio, a música o seu
santuário e abandonada a faina,
dedica-se hoje a inflamar as pistas
dos mais variados clubes com o
seu charme latino com cheiro a Old
Spice e café com bagaço. É intenso.
Há Scorpions. Há Modern Talking. Há
Led Zepellin. Há rosas de plástico e
maços de SG Gigante. E você não vai
querer perder. — David Bruno

DJ António Bandeiras does not think;
he acts. He is romantic and yet proud.
António Bandeiras is a free spirit made
in Caxinas. He likes birds and Vienetta.
He doesn’t like to lose. The sea is his
refuge, and music his sanctuary. He
left fishing and now dedicates himself
to set the most varied dance floors on
fire with his Latin charm, smelling like
Old Spice and coffee with pomace
brandy. He’s intense. There will be
Scorpions, Modern Talking, Led
Zepellin, plastic roses and packets
of SG Gigante. And you won’t want to
miss it. – David Bruno

Pop'lar é um projeto que tem por base
uma coleção privada de cassetes de
música cantada em português. Nas
sessões de kj o que se pretende
é criar relações inesperadas,
passando por várias artistas que não
deveriam pertencer ao mesmo set.

Pop'lar is a project based on a
private collection of cassettes
featuring music sung in Portuguese.
Karaoke DJ sessions aim at creating
unexpected relations, bringing
together artists that should not
belong in the same set.

22/01

DJ Karpet

sáb sat

22:30–00:30

DJ Karpet é o alias de Ricardo Prado,
Dj residente e programador no
Ferro. Com uma abordagem global
à música de dança e de pista,
cruzando e desafiando diferentes
estilos e tempos, Karpet move-se
por entre o disco obscuro, as
bizarre eletronics e o non-sense.

DJ Karpet is Ricardo Prado’s alias. He
is a resident DJ and programmer
at Ferro. With a comprehensive
approach to dance and dance floor
music, crossing and challenging
different styles and times, Karpet
moves between obscure disco,
bizarre electronics and nonsense.

22/01

Kampala Unit

sáb sat

00:30–04:00

entrada livre free entrance

CAFÉ RIVOLI

© DR
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90th ANNIVERSARY TEATRO RIVOLI

música music
* mediante levantamento de bilhete,
nos próprios dias das sessões, a partir
das 10h00, na bilheteira do Rivoli e na BOL.
upon collection of a ticket,
on the day of the sessions, from 10:00 am,
at the Rivoli ticket office and at BOL.

gratuito free*

45min

p.19

12+

23/01
dom sun

18:00

PASSOS MANUEL

PAR(s)
Artes Performativas
& Imagem Online

PAR(s) 1

cinema | dança dance

Cláudia Varejão & Joana Castro
Ø ilha
A Ø ilha é composta por diversas
paisagens dentro de uma só
paisagem. São territórios vividos
e moldados pelo tempo interior e
exterior. Nesta ilha não há territórios
privatizados. São paisagens que
não se acomodam: expandem-se
através de encontros, embates,
pressões e fricções.

The Ø island is composed of several
landscapes within a single landscape.
They are territories lived and shaped
by interior and exterior time. There
are no privatized territories on this
island. They are landscapes that
cannot be accommodated: they
expand through encounters, clashes,
pressures and frictions.

In 2020/2021 season emerged the need to slow down and
develop new presentation formats and, above all, new creation
formats and working modes that will allow us to continue to
consolidate artistic works, in the current reality.
The Teatro Municipal do Porto invited 6 artists for a special
collaboration, designed specifically for online platforms, where
a film director and a performing artist, in pairs, in an equal
relationship, were invited to create a new digital object that
crosses their universes and discourses.

© DR

Na temporada 2020/2021 surgiu a necessidade de
abrandarmos e de desenvolvermos novos formatos de
apresentação. Sobretudo novos formatos de criação e modos
de trabalho que nos permitam continuar a consolidar os
trabalhos artísticos, na realidade atual.
O Teatro Municipal do Porto convidou 6 artistas para uma
colaboração especial, desenhada especificamente para as
plataformas online: cinema e artes performativas, em diálogo,
na criação de um novo objeto digital cruzando os seus
universos e discursos.

António dança, fala e provoca a
audiência quanto ao poder [power]
da peça, implícito em cada
movimento.
Dialoga com as pessoas no sentido
de as questionar — e de as fazer
questionar sobre uma determinada
temática que é expressa, mas
não forçada. Este jogo de força
e de energia, quer pelo limiar de
potência e pela dicotomia entre
público/audiência, quer pelo seu
movimento errático, conduz todos
ao mesmo ponto: um lugar de
realidade, onde as ações podem
transcender o espaço e as palavras
podem transcender as pessoas.
O performer acredita que este
contexto só poderá ser tangível
através de uma exposição leve,
de uma fraqueza vergonhosa e do
poder da vulnerabilidade.
É um processo infinito entre
pessoas, que apenas irá terminar
quando o interesse em continuar
este questionamento for removido.

PAR(s) 2

29/01

21:30

16/02

17:00

sáb sat

qua wed

CAMPO ALEGRE Sala-Estúdio
TMP ONLINE

24h

Palcos Instáveis

António Onio
POWER

Desde a sua criação em 2012 que o ciclo
Palcos Instáveis incentiva o trabalho de
criadores emergentes da cidade do Porto
e do Norte do país. Com a assinatura
da Instável — Centro Coreográfico e a
coprodução do Teatro Municipal do Porto,
os Palcos Instáveis facilitam residências
artísticas de criação, a produção, a
comunicação e apresentação de novas
obras, possibilitando o cruzamento de
experiências artísticas e oferecendo
à cidade o contacto com linguagens
coreográficas emergentes.

cinema | teatro/literatura theatre/literature

Pedro Neves Marques & Teresa Coutinho
Correspondência
Uma correspondência entre dois
desconhecidos, assente na
importância do simbólico nas suas
vidas: ambos resgataram essa relação
ancestral, na esperança de melhor
acomodarem a sua dor ou o amor.

António dances, talks and teases the
audience regarding the power of
the piece, which is implied in every
movement.
He engages in a dialogue with people
to question them, and to make
them question a certain issue that
is conveyed, but not imposed. This
game of strength and energy, given
the power threshold and the public/
audience dichotomy on the one
hand, and its erratic movement on
the other, leads to a place of reality
where actions can transcend space
and words can transcend people. The
performer believes this context can
only become tangible by means of
slight exposure, shameful weakness
and the power of vulnerability.
It is an endless process between
people, which will only come to an
end when the interest in continuing
such questioning is removed.

© Zoe Aubry

90º ANIVERSÁRIO TEATRO RIVOLI

A correspondence between two
strangers based on the importance
of the symbolic in their lives: both
retrieved that ancestral relation in
the hope that they would better
accommodate their grief or love.

Since the Palcos Instáveis series started in
2012, it has encouraged the work of upcoming
creators from Porto and the Northern region
of the country. Curated by Instável —
Choreographic Centre and co-produced by
Teatro Municipal do Porto, Palcos Instáveis
facilitates artistic residencies to create,
produce, announce and present new works,
thus enabling the intersection of artistic
experiences and providing the city with the
opportunity to get in touch with upcoming
choreographic languages.

Recebi feijões em lugar de dentes
despejei o sangue numa garrafa
vesti a língua para lavar a loiça
troquei um rim por um sabonete
ofereci o mamilo a Sant’Agata.
Perdi as cortinas de pele que fecham
o quarto.

CONCEITO E COREOGRAFIA conceived and choreographed by António Onio ☺ STYLING E
AUDIOVISUAL styling and audio-visual Marcelo Alcaide ☺ MÚSICA music Geinoh Yamashirugomi
☺ COM O APOIO DE with the support of Centre d'Art Contemporain Genève, Supportico Lopez
Berlin, PPP Athens 2016, UKIP London ☺ AGRADECIMENTOS acknowledgements Andrea Bellini
e a sua equipa and team Stefania, Yolanda, Kira, Xavi, Caitlin, Marcelo

© DR

Sofia Arriscado & Costanza Givone
Lapso

PAR(s) 3
* mediante levantamento de bilhete,
nos próprios dias das sessões , a partir
das 10h00, na bilheteira do Rivoli e na BOL.
mediante levantamento de bilhete,
no próprio dia das sessões , a partir
das 10h00, na bilheteira do Rivoli e na BOL.

gratuito free*

11min + 13min + 10min

6+

António Onio has a degree in dance from
the School for New Dance Development
(Amsterdam). As of 2011, he has worked
on his personal projects and collaborated
with other choreographers, such as Miguel
Pereira, Tian Rotteveel, Igor Dobričić, Ivo
Dimchev, Vincent Riebeek and the Young
Boy Dancing Group, among others.
Aside from dance, he throws parties and
deejays under the pseudonym ONIO,
being a major attraction at events such
as MAKUMBA, REIF and Fridges. He also
curates parties and events.

António Onio é formado em dança pela
SNDO (Amesterdão). Desde 2011 que
desenvolve os seus projetos pessoais
e colabora com outros coreógrafos,
como Miguel Pereira, Tian Rotteveel, Igor
Dobricic, Ivo Dimchev, Vincent Riebeek,
Young Boy Dancing Group, entre outros.
Para além da dança, organiza festas e
lança DJs sob o pseudónimo ONIO, sendo
um grande destaque em eventos como
MAKUMBA, REIF e Fridges. Trabalha ainda
em curadoria de festas e eventos.

cinema | formas animadas animated forms

I got beans instead of teeth
I poured the blood in a bottle
I dressed my tongue to wash the dishes
I exchanged a kidney for a bar of soap
I offered the nipple to Sant’Agata.
I lost the leather curtains that enclose
the room.

dança dance
7€

45min

12+

Instável — Centro Coreográfico

p.21

p. 27

Diana Sá / Cão Danado
Descanso na tua voz

p. 28

Quintas de Leitura
Não me perguntes
se as serpentes choram

p. 29

Foco Phia Ménard
Saison Sèche
L’Après-Midi d'un Foehn version 1
Contes Immoraux partie 1 :
Maison Mère

p. 30
p. 32
p. 33
p. 34

Palcos Instáveis

Juliana Fernandes &
Victor Gomes
Na ausência da Ternura
+
Lea Siebrecht
A Matriz

02

Sónia Baptista
Triste in English from Spanish

p. 24
p. 26

p. 35

Phia Ménard / Cie Non Nova, Saison Séche © Jean-Luc Beaujault

fevereiro
february

RETRATOS II
Teresa Coutinho
SOLO
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Solos assistidos.
Da ficção à realidade.
Do teatro ao cinema e de volta ao teatro.
Do cinza ao rosa.
Das emoções espelhadas em palco, às emoções vividas até
chegar a ele.
Do feminino.
Teresa Coutinho e Sónia Baptista partem dos seus universos
pessoais para a criação dos seus trabalhos, onde refletem
sobre o estado do mundo, sobre os seus imaginários, sobre
as suas emoções, sobre o feminino, sobre o que lhes foi dito
todo este tempo!

Teresa Coutinho and Sónia Baptista take their personal
universes as a starting point to create their works, where
they reflect upon the state of the world, their imageries, their
emotions, the feminine and what they’ve been told all this time!

12€

BILHETE CONJUNTO JOINT TICKET

© Joana Dilão

© Filipe Ferreira

Assisted solos.
From fiction to reality.
From theatre to film and back to theatre.
From grey to pink.
From the emotions mirrored on stage to the emotions
experienced before getting to it.
Of the feminine.
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O espectador senta-se na sala de
espetáculo. O espectador senta-se
na sala de cinema. O espectador
quer que lhe seja desvendada
uma fábula, o espectador quer
espelhar-se nos objetivos e
angústias das personagens, ter
dúvidas, sentir empatia, atingir a tão
célebre “catarse”.
Quantos de nós, ao vermos Hamlet
debater-se com a angústia do
aparecimento do fantasma do pai,
não fomos acometidos de algum
pesar, não empatizámos com a sua
irascibilidade e inquietude? Quantos
de nós não quisemos, à semelhança
de James Bond, elaborar planos
arriscados que salvassem o mundo
ou, como Estragon e Vladimir,
desesperámos à espera de Godot?
Tantos de nós.
E se fores uma miúda sentada no
escuro da sala de cinema ou da
sala de um teatro, anos a fio? Que
ideia de feminino te devolveu
esse espelho? Que imaginário se
construiu até à tua idade adulta?
O que te foi, afinal, sendo dito, todo
este tempo? — Teresa Coutinho

TMP ONLINE

© Filipe Ferreira

Teresa Coutinho
SOLO

The spectator sits in the performance
hall. The spectator sits in the
cinema. The spectator wishes to
have a fable unfolded for him. The
spectator wishes the goals and
anguishes of the characters to
mirror his own, to have doubts, to
feel empathy, to reach the highly
celebrated “catharsis”.
How many of us, watching Hamlet
struggling with the anguish of the
appearance of his father’s ghost,
were not afflicted by some sort of
sorrow, did not empathise with his
quick temper and restlessness? How
many of us did not wish to draw up
risky plans that would save the world
like James Bond, or despaired waiting
for Godot like Estragon and Vladimir?
So many of us.
What if you were a girl sitting in the dark
of a cinema or a theatre for years on
end? What notion of femininity did that
mirror return to you? What imagery
was built until you came of age?
What was being said to you all this
time anyway? — Teresa Coutinho

Teresa Coutinho nasceu em 1988 e é
atriz, criadora e dramaturga. Fez a École
des Maitres 2016, edição orientada por
Christiane Jatahy. Criou SOLO (2021),
DISTANTE, de Caryl Churchill (2021), O
ETERNO DEBATE (2020), A LEVEZA DAS
COISAS - um espectáculo radiofónico
(2020), WAYS OF LOOKING (2017),
entre outros. Como atriz, trabalhou com
Christiane Jatahy, Rogério de Carvalho,
Ricardo Neves-Neves, Raquel Castro,
Maria João Luís, Maria Duarte, Companhia
Os Possessos, SillySeason, entre
outros. Foi assistente de encenação de
Gus Van Sant, Tiago Rodrigues, Faustin
Linyekula, Natália Luiza e Beatriz Batarda.
É coordenadora do Clube dos Poetas
Vivos no Teatro Nacional D. Maria II.

teatro theatre

7€

1h15

12+

Teresa Coutinho was born in 1988. She is
an actress, creator and playwright. She
attended the École des Maitres in 2016, an
edition mentored by Christiane Jatahy. She
created SOLO (2021), DISTANTE [Distant],
by Caryl Churchill (2021), O ETERNO
DEBATE [The Eternal Debate] (2020), the
radio performance A LEVEZA DAS COISAS
[The Lightness of Things] (2020) and WAYS
OF LOOKING (2017), among others. As an
actress, she worked with Christiane Jatahy,
Rogério de Carvalho, Ricardo Neves-Neves,
Raquel Castro, Maria João Luís, Maria
Duarte, Os Possessos and SillySeason,
among others. She was assistant director
to Gus Van Sant, Tiago Rodrigues, Faustin
Linyekula, Natália Luiza and Beatriz Batarda.
She coordinates the Living Poets Society at
Teatro Nacional D. Maria II.

CRIAÇÃO, INTERPRETAÇÃO, TEXTO creation, performance, text Teresa Coutinho ☺ APOIO À
CRIAÇÃO creation support Lúcia Pires ☺ CÂMARA EM TEMPO REAL live camera Lúcia Pires,
Mariana Guarda ☺ DESENHO DE LUZ lighting design Carolina Caramelo ☺ FIGURINOS costumes
Mariana Sá Nogueira ☺ FOTOGRAFIA photography Rui Palma ☺ PRODUÇÃO EXECUTIVA
executive production Cláudia Teixeira ☺ GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRAÇÃO financial
management Vítor Alves Brotas ☺ APOIO À COMUNICAÇÃO communication support Inês
Lampreia ☺ RESIDÊNCIAS residencies Câmara Municipal de Lisboa, Polo Cultural Gaivotas |
Boavista, Causas Comuns, Teatro do Eléctrico, O Espaço do Tempo ☺ PRODUÇÃO production
Agência 25 ☺ APOIO support Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação GDA ☺ COPRODUÇÃO
co-production Teatro do Bairro Alto, Théâtre Dijon Bourgogne - Centre Dramatique National

Comecei a criar este trabalho a partir
da minha tristeza, tentando tocar,
a partir dela, na tristeza do mundo,
em geral - toca e foge, toquei eu mas dei a volta ao mundo para voltar
até à minha tristeza particular, no
final. “Quanto mais se foge de uma
coisa, mais perto ela permanece”.
Eu não sou só triste, também me
troco toda e troco-me as voltas.
Apercebi-me que o discurso deste
trabalho, tanto naquilo que escrevi
para dizer, está enraizado num
conceito, ou movimento artístico
(será?), a que chamei: Psico-Poética
do Browser (Zizek, eat your heart
out). Apercebi-me que, no decorrer
desta nossa longa investigação,
ia juntando fragmentos, frases,
ideias, buscas, que apontavam
uma reflexão sobre o estado do
mundo (o mundo tem de acabar!)
e sobre o estado das pessoas, em
particular as mulheres, em relação
ao mundo e em relação à Terra,
planeta cada vez menos natural. As
minhas raízes são eco-feministas,
eco-queer, holístico-filosóficas,
estranhas, entranhas. Essas
raízes desenterraram outras
preciosidades, muito sérias, pouco
sérias, absurdas, vulneráveis, numa
espécie de anatomia da tristeza,
como espaço gerador, como espaço
de partilha, como espaço que gera
a dor e a esperança. Esperança
em quê? Não sei bem, não tenho
respostas, mas, se comigo
insistissem, eu diria: no amor. —
Sónia Baptista

I started working on this piece based
on my own personal sadness, trying
to touch the sadness of the world in
general from there—playing touch
and go with me touching—, but I
went around the world to return to
my personal sadness in the end.
“The more you run from something,
the closer it remains.” I’m not just
sad, I also get all mixed up and give
myself the runaround.
I realised that, over the course of
this long investigation of ours, I
gathered fragments, sentences,
ideas, searches that pointed to a
reflexion on the state of the world
(the world must end!) and on the
state of people, particularly women,
regarding the world and Earth, an
increasingly less natural planet. My
roots are eco-feminist, eco-queer,
holistic-philosophical, strange,
deep. Those roots unearthed other
treasures—rather serious, not so
serious, absurd, vulnerable—in a
kind of anatomy of sadness, as a
yielding space, a sharing space, a
space that generates pain and hope.
Hope in what? I’m not sure, I don’t
have answers, but if one were to
insist, I’d say: in love. —
Sónia Baptista

Sónia Baptista (Lisboa,1973) tem o curso
de Intérpretes de Dança Contemporânea
do Fórum Dança. Obteve, com
distinção, o grau de Master Researcher
in Choreography and Performance
da Universidade de Roehampton em
Londres, Reino Unido. A sua formação foi
complementada com diversos workshops
de dança, música, teatro e vídeo. Como
intérprete e cocriadora colaborou com
vários artistas e companhias, entre eles,
Laurent Goldring, Patrícia Portela, Aldara
Bizarro, Vera Mantero, Thomas Lehmann,
Arco Renz, Teatro Cão Solteiro, AADK,
Ligia Soares, Silvia Real, Clara Amaral.
No seu trabalho explora e experimenta
com as linguagens da dança, música,
literatura, teatro e vídeo.

Sónia Baptista (Lisbon,1973) attended
the Contemporary Dance Performance
Course by Fórum Dança and obtained
the master researcher degree in
choreography and performance from the
University of Roehampton (London, United
Kingdom) with distinction. She furthered
her training with several dance, music,
theatre and video workshops. She worked
with several artists and companies as
a performer and co-creator, including
Laurent Goldring, Patrícia Portela, Aldara
Bizarro, Vera Mantero, Thomas Lehmann,
Arco Renz, Cão Solteiro, AADK, Lígia
Soares, Sílvia Real and Clara Amaral. In her
work, she explores and experiments with
dance, music, literature, theatre and video.

CONCEÇÃO, DIREÇÃO ARTÍSTICA, ESCRITA concept, artistic direction and writing Sónia Baptista ☺
INTERPRETAÇÃO performed by Sónia Baptista, Joana Levi ☺ ESPAÇO CÉNICO set design Raquel
Melgue, Frame ☺ DESENHO DE LUZ lighting design Daniel Worm ☺ MÚSICA music Raw Forest, Bleid,
Sonja ☺ FILME SUPER 8 Super 8mm film Aya Koretzky ☺ VÍDEO video Héloise Màrechal ☺ FIGURINOS
costumes Lara Torres ☺ RETRATOS portraits Ana Vidigal, Anne-Sophie Tschiegg ☺ CONSULTORA
BOXING PROJECT Boxing Project consultant Stephanie Spindler ☺ CONSULTORAS CIENTÍFICAS
scientific consultants Liliana Coutinho, Maria Sequeira Mendes ☺ DESIGN E MANUFATURA DE LIVRO
book design and manufacture Raquel Melgue, Lara Boticário ☺ ESCRITORAS writers Marília Garcia,
Carla Diacov, Júlia de Carvalho Hansen, Angélica Freitas, Nina Rizzi, Adelaide Ivanova, Erika Zingano,
Ingrid Carrafa, Virna Teixeira, Francine Jallegas, Rita Isadora Pessoa, Júlia Rocha ☺ ASSISTÊNCIA
TÉCNICA technical assistant Isidro Paiva ☺ ASSISTÊNCIA DRAMATURGIA dramaturgy assistant
Patricia Azevedo Silva ☺ DIREÇÃO DE PRODUÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA production direction
and financial management Joana Dilão ☺ DIREÇÃO DE COMUNICAÇÃO communication director
Cláudia Duarte ☺ PRODUÇÃO produced by AADK ☺ PROJETO FINANCIADO PELA project financed
by DGArtes ☺ APOIOS support Cão Solteiro, Alkantara, O Espaço do Tempo, Teatro Académico
Gil Vicente, Gaivotas 6, A Oficina, Arte Ilimitada, Kubikgallery, Universidade de Évora, O Armário,
SAPLab ☺ AGRADECIMENTOS acknowledgments Márcia Lança, Carolina Campos, Joana Levi, Cleo
Diára, Paula Sá Nogueira, Ana Libório ☺ COPRODUÇÃO co-production Culturgest
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Actor and spectator come together.
As equals.
The level of responsibility required for
a full theatrical experience depends
on all those involved.
There’s no longer an audience, but
rather an accomplice in a sharing
experience between those telling
and those listening.
By means of the scenic device, the
presentation in a public place, the
close and intimate relation between
actor and spectator, and a text written
with the establishment of empathy
in mind, the goal is to be able to give
back to the public in general the
desire and the responsibility to take
over an artistic object that ultimately
only exists because the audience
brings it into existence. — Diana Sá

Um verso de Artur do Cruzeiro Seixas
dá título a esta sessão.
No ano em que as Quintas de
Leitura comemoram 21 anos ao
serviço da Palavra, várias figuras
da edição literária em Portugal vão
surpreender com as suas seleções
poéticas – poemas imarcescíveis
que o tempo não foi capaz de
murchar nas suas memórias.
Uma homenagem a estas mulheres
e homens indómitos e sábios
que, dia a dia, enriquecem as
nossas estantes com páginas de
imaginação, coragem, exigência,
gosto cultivado e conhecimento.
Esta festa da poesia conta ainda com
a colaboração de muitos artistas,
cristalinos na sua intenção maior de
nos fazerem sonhar.

A verse by Artur do Cruzeiro Seixas
gives this session its title.
In the year in which Quintas de Leitura
celebrates 21 years at the service of
the Word, several personalities from
the Portuguese literary publishing
world shall surprise us with their
poetic selections—imperishable
poems that time wasn’t able to
wither in their memories.
A tribute to these untamed and wise
men and women who enrich our
bookshelves day in, day out with
pages of imagination, courage,
demand, cultivated taste and
knowledge.
This poetry celebration also features
plenty of artists, whose clear and
greatest intent is to make us dream.
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Quintas
de Leitura
Não me
perguntes se
as serpentes
choram

Diana Sá nasceu em Matosinhos e
licenciou-se em estudos teatrais na
ESMAE – Escola Superior de Música e
das Artes do Espetáculo. Em 2001 iniciou
o seu trabalho como atriz, começando
com teatro físico que complementou
depois com teatro de repertório e
dramaturgias contemporâneas.
Mais recentemente, iniciou a sua
pesquisa como criadora tendo como
mote a democratização da palavra
escrita para teatro.

teatro theatre
9€

16+

* Sessões decorrem de 45 em 45 min Sessions run from 45 min to 45 min
( 19:30 / 20:15 / 21:00 / 22:00 / 22:45 )

Diana Sá was born in Matosinhos and
has a degree in theatre studies from
ESMAE – Higher School of Music and
Performing Arts. She started acting
in 2001, performing physical theatre,
which she then complemented with
repertoire and contemporary pieces.
She more recently started her own
creative research, having as her
motto the democratisation of the
theatrical written word.

CRIAÇÃO created by Diana Sá ☺ TEXTOS texts Eduardo Brito ☺ INTERPRETAÇÃO performance
Flavio Catelli, Gonçalo Fonseca, José Ribeiro, Maria Inês Peixoto, Sara Costa, Valdemar Santos
☺ ESPAÇO CÉNICO set design Patrick Hubmann, Pedro Cavaco Leitão ☺ FIGURINOS costumes
Sara Barbosa ☺ DESENHO DE LUZ lighting design Ricardo Santos ☺ DESENHO DE SOM sound
design João Guimarães ☺ PRODUÇÃO produced by Nuno Eusébio ☺ APOIO INSTITUCIONAL
institutional support Câmara Municipal de Famalicão ☺ APOIO À RESIDÊNCIA ARTÍSTICA
support for artist residency Teatro Experimental do Porto ☺ COPRODUÇÃO co-production Teatro
Municipal do Porto
O Cão Danado é uma estrutura financiada pela República Portuguesa – Cultura /
Direção-Geral das Artes ☺ Cão Danado has the support of the Portuguese Republic –
Ministry of Culture / Directorate-General for the Arts

© Agostinho Santos

© Iris Soares

Diana Sá /
Cão Danado
Descanso na
tua voz

O ator e o espectador encontram-se.
De igual para igual.
A responsabilidade para que a
experiência teatral seja completa
depende de todos os intervenientes.
O público passa a cúmplice de uma
experiência de partilha entre quem
conta uma história e quem ouve.
O objetivo é através do dispositivo
cénico, da apresentação no espaço
público, da relação próxima e
intimista entre ator e espectador, a
escrita do texto a pensar na criação
de empatia, conseguir devolver
ao publico em geral a vontade e
responsabilidade da apropriação de
um objeto artístico que, em última
instância só existe porque o público
o faz existir. — Diana Sá

Com a participação de With the participation of
Conversa Talk
Maria do Rosário Pedreira
Rui Couceiro
Leituras Reading
Daniela Pêgo
Tânia Dinis
Isaque Ferreira
Paulo Campos dos Reis

literatura literature

Música Music
Paulo Praça
Emmy Curl
Grutera
Imagem Image
Agostinho Santos

ILGP

9€

60min

12+

Interpretação em Língua Gestual Portuguesa
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FOCO
PHIA MÉNARD
18/02 — 26/02/22
Cie Non Nova was founded in 1998 by
Phia Ménard, with a desire to approach
juggling from a different angle, through
the scenic and dramaturgical structure of
each piece. Non nova, sed nove (Not new
things, but in a new way) is its founding
precept. The many multidisciplinary
projects of the company have brought
together artists, technicians, thinkers
from various horizons with diverse
experiences. It is not a collective but a
professional team, with Phia Ménard in
charge of the artistic direction.

© Bea Borgers

A Cie Non Nova foi fundada em 1998 por
Phia Ménard com o intuito de abordar
o malabarismo de outra perspetiva, a
partir da estrutura cénica e dramatúrgica
de cada peça. O seu princípio fundador
é non nova, sed nove (nada de novo,
mas de forma diferente). Os muitos
projetos multidisciplinares da companhia
juntaram artistas, técnicos, pensadores
de vários horizontes com experiências
diversas. Não é um coletivo, mas uma
equipa profissional, com Phia Ménard
responsável pela direção artística.

Phia Ménard, artista francesa pluri e indisciplinar apresenta-se
no Rivoli e no Campo Alegre com uma alargada programação
que nos dará conta não só da sua mestria artística, cruzando
dança, artes visuais, teatro e circo contemporâneo, como do
seu compromisso pessoal, social e político com temas atuais
da nossa sociedade. Através de espetáculos, filmes, oficinas,
conversas e debates, poderemos descobrir esta artista tão
plural e essencial para perspetivar o mundo de hoje.
Saison Sèche é um espetáculo onde as questões de
patriarcado vão sendo esmagadas por uma cenografia com
vida própria, uma alegoria a um mundo a ruir; L’Après-midi
d’un foehn - Versão 1 no qual um saco de plástico ganha
vida para falar aos mais novos de um mundo em plena
transformação ecológica. A primeira parte da trilogia Contes
immoraux – Maison mére – traduz-se numa visão pessoal
sobre a Segunda Guerra Mundial e as suas consequências,
levando à reconstrução, a partir do Plano Marshall, de novos
territórios, numa alusão contundente a uma ideia de Europa
de frágil construção e necessidade de reconstrução cíclica.
Será, assim, através destes universos onde a história do
mundo se mistura com a história da arte que teremos
oportunidade de conhecer Phia Ménard, uma das artistas
mais entusiasmantes da atualidade.
Com este foco de programação, damos também início
à temporada cruzada entre Portugal e França, uma
janela cultural entre fevereiro e outubro, na qual artistas
portugueses, muitos deles do Porto, e franceses se
apresentam em ambos os territórios. O Governo Francês
escolheu Portugal para ser o seu compagnon de route
em 2022 e o Teatro Municipal do Porto um dos principais
interlocutores deste intercâmbio. — Tiago Guedes
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Contes Immoraux — Partie 1:

Maison Mère

Contes Immoraux — Partie 1:

Maison Mère

RIVOLI

Grande Auditório

Multi and indisciplinary French artist Phia Ménard presents
a wide programme at Rivoli and Campo Alegre, displaying
her expertise, which crosses dance, visual arts, theatre and
contemporary circus, as well as her personal, social and
political commitment to society’s current issues. Through
performances, films, workshops, talks and debates, we’ll be
able to discover this plural artist, who is key to put today’s
world into perspective.
Saison Sèche [Dry Season] is a performance where the issues
of patriarchy are crushed by a set design with a life of its own,
an allegory of a crumbling world. In L’Après-midi d’un foehn
[Afternoon of a Faun] (version #1), a plastic bags comes to life
to talk to children about a world ongoing an ecological change.
The first instalment of the Contes immoraux [Immoral Tales]
trilogy, Maison mère [Mother House], translates into a personal
view on World War II and its consequences, leading to rebuild
territories based on the Marshall Plan, which is a striking
reference to an idea of Europe whose construction is frail and
that needs cyclical rehabilitation.
Therefore, through these universes where world history and art
history blend, we’ll have a chance to get to know Phia Ménard,
one of the most exciting artists of today.
This programme also marks the beginning of the crossed
season between Portugal and France, a cultural window taking
place from February to October, during which plenty of French
and Portuguese artists, many of whom from Porto, present
themselves in both territories. The French Government chose
Portugal as its compagnon de route for 2022 and Teatro
Municipal do Porto as one of its main exchange partners. —
Tiago Guedes

Phia Ménard / Cie Non Nova, Saison Séche © Jean-Luc Beaujault
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Estou à procura de matéria, matéria
indomável... Com Saison Sèche,
quis trabalhar a ondulação
e o suor, fenómenos que me
pareceram estar ligados ao ritual.
Assim, resolvi concentrar-me em
fenómenos envolvendo terramotos,
estremecimentos, terra, chão,
paredes, tetos, oscilação de luz
e vibração de som e finalmente a
suavização de sólidos, culminando
na desagregação da matéria, como
deslizamentos de lama a escorrer
pela crosta terrestre. Claro que não
seria capaz de reproduzir uma tal
manifestação em palco, mas queria
evocar a antecipação de tensão
e o medo causados por esses
fenómenos invisíveis.
O espaço do palco é uma caixa
formada por três paredes, um teto
e um chão inclinado, tudo pintado
de um branco vivo e imaculado. A
caixa é uma máquina com um teto
cuja altura varia de acordo com
cada cena. As paredes sólidas
são feitas de cartão canelado
espesso e resistente. Expostas
a estremecimentos mecânicos
e à injeção de água colorida,
abrem brechas, deformam-se
e distorcem-se à medida que
o ritual avança. O cartão, que é
muito resistente quando está
seco, amolece com a humidade,
permitindo que um líquido viscoso
e preto atravesse as paredes. À
medida que o ritual ganha forma, as
paredes sangram e sangram até se
desintegrarem e desmoronarem. —
Phia Ménard

Phia Ménard /
Cie Non Nova
Saison Séche

(FR)

I am searching for matter,
untameable matter... With Saison
Sèche, I wanted to work on
undulation and sweat, phenomena
which seemed to me to be linked
to ritual. So I decided to focus
on phenomena involving quakes,
tremors, earth, ground, walls,
ceilings, light oscillation and
sound vibration, and ultimately the
softening of solids, culminating in
the rupture of matter, like mudslides
oozing out of the terrestrial crust.
Of course, I would not be able to
reproduce such an event onstage,
but I wanted to evoke the tense
anticipation and the fear provoked
by these invisible phenomena.
The stage space is a box composed
of three walls, a ceiling and a
sloping floor, all painted in bright,
immaculate white. This box is a
machine, with a ceiling that varies
in height according to each scene.
The solid walls are made of thick,
resistant, corrugated cardboard.
Exposed to mechanical tremors and
the injection of coloured water, they
crack and become deformed and
distorted as the ritual goes on. The
cardboard, which is very resistant
when it is dry, becomes soft when
humidified, letting viscous, black
liquid seep through the walls. As the
ritual takes form, the walls bleed
and bleed, until they disintegrate
and fall apart. — Phia Ménard

Qual é a esperança de vida de um
saco de plástico do polietileno
de crude até ao momento em que
é deitado fora? Quanto tempo é
efetivamente usado? Muito pouco,
comparado com o tempo que
perdurará no planeta, soprado e
fustigado pelo vento. É então que
começa a sua verdadeira vida, a
sua vida autónoma. Saquinho de
plástico anónimo entre os inúmeros
saquinhos de plástico do mundo a
caminho de uma eternidade à prova
de decomposição. Esperemos que
haja um vento forte que o ajude a
ultrapassar quaisquer obstáculos,
que o leve pelos oceanos e
montanhas, para encontrar novas
possibilidades e experimentar vidas
diferentes. E se nós, humanos, tão
firmemente ancorados ao chão,
e se também nós pudéssemos
escapar à força da gravidade e
voar com o vento, por fim livres,
levados pela valsa arbitrária do
ar? E se estivéssemos a alimentar
inconscientemente a nossa sede
de descoberta de territórios
desconhecidos, de travar batalhas
incertas para tornar cada um dos
nossos membros parte de nós,
autónomo e incontrolável. De pé ou
de cabeça para baixo, libertos das
mãos para cima, ser o objeto de toda
a deslocação e movimento. Apenas
um som e a carícia do ar. Esta peça
usa uma simples turbina para criar
um turbilhão. As personagens dos
saquinhos de plástico desenham
trajetórias no espaço, respondendo
ao movimento do ar que, por sua vez,
é controlado pelo protagonista. —
Phia Ménard

What is the life expectancy of
a plastic bag from crude oil
polyethylene to the moment it is
thrown away? For how long is it
actually in use? Not long at all,
compared to the length of time it
will then stray across the planet,
blown and buffeted by the wind.
This is where its real life begins; its
autonomous life. Little anonymous
plastic bag amongst the world’s
countless little plastic bags, on its
way to a rot-proof eternity. Let’s
hope there’s a strong wind to help
it overcome any obstacles, to carry
it across oceans and mountains, to
encounter new possibilities and to
try out different lives. What if we
humans, so firmly anchored to the
ground, what if we too could escape
the pull of gravity and fly with the
wind, free at last, carried along by
the arbitrary waltz of the air? What if
we were unconsciously feeding our
thirst for the discovery of unknown
territories, for fighting uncertain
battles to make each one of our
members part of us, autonomous
and uncontrollable. Upright or
upside down, free up those hands,
be the object of all motion and
movement. Just a sound and the
air’s caress. This performance
piece uses a simple turbine in order
to create a vortex. The little plastic
bag characters evolve in the air
space, responding to the movement
of the air which is in turn controlled
by the protagonist. — Phia Ménard
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CAMPO ALEGRE
Palco do Auditório

Phia Ménard /
Cie Non Nova
L'après-midi
d'un foehn Version 1
(FR)

[A tarde de um Fauno Versão 1]

PARALELO (p.54)
Masterclass com with
Phia Ménard

dança dance

Programa de Abertura da Temporada Portugal-França 2022
Opening Program for the Portugal-France 2022 Season

12€

1h30

16+

10:00 — 13:00

RIVOLI

COMPOSIÇÃO E DRAMATURGIA composition and dramaturgy Phia Ménard, Jean-Luc Beaujault ☺
CENOGRAFIA stage design Phia Ménard ☺ ELENCO (criação e interpretação) cast (creation and
performance) Marion Blondeau, Anna Gaïotti, Elise Legros, Phia Ménard, Marlène Rostaing, Santana
Susnja, Jeanne Vallauri, Amandine Vandroth ☺ BANDA SONORA soundtrack composition Ivan
Roussel ☺ DIREÇÃO DE SOM (alternadamente) sound master alternately Ivan Roussel, Mateo Provost
☺ DESENHO DE LUZ lighting design Laïs Foulc ☺ DIREÇÃO TÉCNICA DE CRIAÇÃO lighting engineer
Olivier Tessier ☺ DIREÇÃO TÉCNICA DE CRIAÇÃO technical direction of creation Benoît Desnos ☺
TÉCNICOS DE PALCO (alternadamente) stagehands (alternately) Benoît Desnos, Mateo Provost,
Rodolphe Thibaud, Ludovic Losquin ☺ FIGURINOS E ADEREÇOS costumes and props Fabrice Ilia
Leroy ☺ CONSTRUÇÃO DE CENÁRIO E FIGURINOS set construction and props Philippe Ragot ☺
FOTOGRAFIA photographs Jean-Luc Beaujault ☺ CODIREÇÃO, GESTÃO E PRODUÇÃO co-director,
administration and production Claire Massonnet ☺ DIREÇÃO TÉCNICA technical direction Olivier
Gicquiaud ☺ ASSISTÊNCIA DE PRODUÇÃO production assistant Clarisse Mérot ☺ COMUNICAÇÃO
communication Adrien Poulard ☺ PRODUÇÃO production Compagnie Non Nova ☺ RESIDÊNCIAS E
COPRODUÇÃO residencies and co-production Espace Malraux, Scène Nationale de Chambéry et
de la Savoie, TNB, Centre Européen Théâtral et Chorégraphique de Rennes, Festival d’Avignon, La
Criée -Théâtre national de Marseille, Théâtre des Quatre Saisons, Scène conventionnée Musique(s)
–Gradignan (33), le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique à Nantes, la MC93, maison de la culture
de Seine-Saint-Denis,Bobigny et le Théâtre de la Ville - Paris, Bonlieu, Scène nationale d’Annecy,
TANDEM Scène nationale – Arras et Douai, le Théâtre d’Orléans, Scène Nationale
A companhia Non Nova é financiada pelo Ministério da Cultura e Comunicação de França –
Direção Regional dos Assuntos Culturais do Pays de la Loire, Município de Nantes, Conselho
Regional do Pays de la Loire, Conselho Departamental de Loire-Atlantique, Institut Français (o
organismo internacional de relações culturais de França) e Fundação BNP Paribas. A companhia
está sediada em Nantes. ☺ Cie Non Nova is subsidised by the French Ministry of Culture and
Communication –DRAC des Pays de la Loire, Nantes City Council, the Conseil Régional des Pays de
la Loire, the Conseil Départemental de Loire-Atlantique, the Institut Français (France’s international
cultural relations body) and the BNP Paribas Foundation. The company is based in Nantes.

© Jean-Luc Beaujault

© Jean-Luc Beaujault
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dança dance
Programa de Abertura da Temporada Portugal-França 2022
Opening Program for the Portugal-France 2022 Season

DIREÇÃO ARTÍSTICA artistic director Phia Ménard ☺ ASSISTÊNCIA assisted by Jean-Luc Beaujault
☺ INTERPRETAÇÃO (alternadamente) performed alternately by Jean-Louis Ouvrard, Cecile Briand,
Silvano Nogueira ☺ BANDA SONORA soundtrack composition Ivan Roussel a partir de using Claude
Debussy’s Afternoon of a Faun ☺ DIREÇÃO DE CENA stage manager Olivier Gicquiaud ☺ DIREÇÃO
DE SOM (alternadamente) sound master (alternately) Olivier Gicquiaud, Ivan Roussel, Mateo Provost,
David Leblanc ☺ DESENHO DE MARIONETAS puppets design Phia Ménard ☺ CONSTRUÇÃO DE
MARIONETAS puppets manufacture Claire Rigaud ☺ COENCENAÇÃO, GESTÃO E AGENDAMENTOS
co-director, administration and booking Claire Massonnet ☺ ASSISTÊNCIA DE PRODUÇÃO
production assistant Clarisse Mérot ☺ RELAÇÕES PÚBLICAS public relations Adrien Poulard

2.50€* / 7€**

25min

6+

*crianças e grupos escolares
children and school groups
** adultos adults
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O meu avô materno foi uma dessas
vítimas quando Nantes foi alvo de
bombardeamento de saturação
pelos Aliados em 1943. Durante
a minha infância, a imagem e as
consequências das bombas não
me pareciam reais; as bombas não
passavam de fantasia como para
muitas crianças. Foi muito mais
tarde, quando percebi que não
íamos depositar flores na campa
do meu avô, mas em vez disso
íamos visitar uma vala comum,
que compreendi a infâmia terrível
das bombas. Talvez tenha sido
nesse momento que a minha mente
tropeçou nas palavras “Plano
Marshall”, o programa montado
para reconstruir a Europa: organizar
a destruição em massa e depois
gerir a reconstrução de cidades
devastadas pela guerra, seguindo
o modelo de uma casa refabricada
e de um plano de desenvolvimento
urbano reescrito.
Construir uma aldeia “Marshall” de
cartão feito à medida da mesma
forma que erguemos um conjunto
de tendas para refugiados.
Só que aqui, sob uma nuvem
aparentemente inofensiva.
Um gesto simples, repetitivo, como
um robô. Espalhar, traçar, cortar,
montar, colocar no sítio, depois
começar tudo de novo. Parece
estar tudo perfeito, excetuando
aquela nuvem, que parece estar a
ficar maior, mais espessa e mais
escura. Talvez um raio de luz, uma
brisa suave, depois chuva forte
a dado momento, um aguaceiro,
talvez mesmo uma tempestade
com torrentes de água! A aldeia
Marshall colapsa, apesar da energia
despendida a tentar salvá-la. Fica
em papa, uma trapalhada pegajosa
em que se afogam corpos… —
Phia Ménard

Phia Ménard /
Cie Non Nova

(FR)

Contes Immoraux — Partie 1:

© Jean-Luc Beaujault

dança dance

Programa de Abertura da Temporada Portugal-França 2022
Opening Program for the Portugal-France 2022 Season

12€

1h30

12+

PARALELO (p.54)
História(s) da Dança:
Phia Ménard com with
Rogério Nuno Costa
26/02 17:00 — 18:30
RIVOLI + TMP ONLINE
DRAMATURGIA E ENCENAÇÃO dramaturgy and stage direction Phia Ménard, Jean-Luc Beaujault
☺ CENOGRAFIA set design Phia Ménard ☺ INTERPRETAÇÃO performance Phia Ménard ☺
MÚSICA E ESPAÇO SONORO music and sound space Ivan Roussel ☺ ENGENHEIRO DE SOM
(alternadamente) sound engineer (alternately) Ivan Roussel, Mateo Provost ☺ DIREÇÃO DE CENA
(alternadamente) stage managers (alternately) Pierre Blanchet, Rodolphe Thibaud,David Leblanc,
Clarisse Delile ☺ FIGURINOS costumes Fabrice Ilia Leroy ☺ DIREÇÃO TÉCNICA technical
manager Olivier Gicquiaud ☺ CODIREÇÃO, PRODUÇÃO E GESTÃO co-director, production and
administration Claire Massonnet ☺ ASSISTÊNCIA DE PRODUÇÃO production assistant Clarisse
Mérot ☺ RELAÇÕES PÚBLICAS public relations Adrien Poulard ☺ PRODUÇÃO EXECUTIVA
executive production Compagnie Non Nova ☺ COPRODUÇÃO co-production documenta 14
-Kassel and Le Carré, Scène nationale et Centre d’Art contemporain of Château-Gontier
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dom sun

CAMPO ALEGRE Sala-Estúdio
TMP ONLINE

24h

Palcos Instáveis

Juliana Fernandes tem desenvolvido o seu
trabalho na área da criação destacando
as seguintes peças: à direita de onde
nasce o sol, em frente, Ever yours, faded
love e Sonata for vacuum and H. strings.
Atualmente é diretora executiva e
artística com Mariana Pombal do festival
Lethes em Bruto.
Victor Gomes destaca no seu percurso o
seu trabalho como intérprete nas peças
Sem chão, Sem fim, Sopro e Um fio de ar
de Amélia Bentes, Stay Still, Stand Silent
de João Cardoso, SUGAR do coletivo
SillySeason e cocria com João Cardoso
Adapted to Y&Y.
Atualmente são diretores executivos e
artísticos do programa de formação AN-TRE.

Juliana Fernandes has created several works,
of which she highlights the following pieces:
à direita de onde nasce o sol, em frente [to
the right from where the sun is born, forward],
Ever yours, faded love and Sonata for vacuum
and H. strings. She currently shares the
executive and artistic direction of the Lethes
em Bruto festival with Mariana Pombal.
In his career, Victor Gomes points out his
work as a performer in the pieces Sem
chão, sem fim [Without Ground, Without
End], Sopro [Blow] and Um fio de ar [A
Whiff of Air], by Amélia Bentes, Stay Still,
Stand Silent, by João Cardoso, and Sugar,
by the SillySeason collective.
They currently share the executive and artistic
direction of the AN-TRE training programme.

CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO created and performed by Juliana Fernandes, Victor Gomes ☺
Edição de som sound edit Victor Gomes ☺ DESENHO DE LUZ lighting design Juliana Fernandes
☺ FIGURINOS E CENÁRIO costumes and set design Mariana Pombal, Juliana Fernandes,
Victor Gomes ☺ REGISTO FOTOGRÁFICO E IMAGEM photographic record and image Natacha
Campos e Afonso Barros ☺ CONCEÇÃO DE TRAILER trailer concept Afonso Barros ☺ APOIO À
RESIDÊNCIA residency support Performact e Arte em Movimento, CDV – Teatro do Noroeste

© Joana Meneses

Maison Mère

My maternal grandfather was one
of these victims when Nantes was
carpet bombed by the Allies in 1943.
During my childhood, the image and
consequences of bombs did not
seem real to me; bombs were just
the stuff of fantasy, as they were
for many children. It was much later
in my life, when I realized we were
not going to lay flowers at the grave
of my grandfather but were instead
going to visit a faceless mass grave,
that I understood the terrible infamy
of bombs. Maybe it was at that
moment my mind stumbled across
the words “Marshall Plan”, the
program set up to rebuild Europe:
organize mass destruction and
then manage the reconstruction of
war-devastated cities, following the
model of a re-fabricated house and a
rewritten urban development plan.
Build a “Marshall” village out of
made-to-measure cardboard, the
same way we put up a series of tents
for refugees. Just here, beneath a
seemingly unthreatening cloud.
A simple, repetitive gesture, like
a robot. Spread out, trace, cut,
assemble, put in place, then start
all over again. Everything seems
perfect, except for that cloud,
which looks like it’s getting bigger,
thicker and darker. Maybe a bolt
of lightning, a gentle breeze,
then eventually a series of heavy
raindrops, a shower, maybe even a
rainstorm with torrents of water!
The Marshall village collapses,
despite the energy used up trying
to save it. It turns into mush, a sticky
mess in which bodies drown… —
Phia Ménard

© Natcha Campos
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Nascida no Alentejo e a residir no Porto
desde 2012, Lea Siebrecht é uma
jovem criadora e intérprete de dança
contemporânea. No seu percurso artístico
e profissional destaca-se o gosto pela
exploração de videodança e site-specific
art aplicado à dança, tendo criado o
projeto – A Site Specific Dance Project
– que conta com duas produções já
realizadas: ZERO e CONCRETE, vencendo
o título de “Melhor filme de moda de
autor” no Porto Fashion Film Festival 2019
com o seu primeiro videodança ZERO.

Born in Alentejo and living in Porto since
2012, Lea Siebrecht is a young creator
and interpreter of contemporary dance.
In her artistic and professional career,
she explores videodance and
site-specific art applied to dance,
having created the project – A Site
Specific Dance Project – which has two
productions already carried out: ZERO
and CONCRETE, winning the title for
“Best Author's Fashion Film” at the Porto
Fashion Film Festival 2019 with its first
videodance ZERO.

Juliana Fernandes
& Victor Gomes
Na ausência
da Ternura
“A procura de uma linha que nos
encontra, uma ausência que já nos
pareceu ternura e que hoje nos fica
como o rasto deturpado da memória.”
Na ausência da Ternura nasce de
uma necessidade de materializar
física e “performativamente”, a
ideia de que duas vidas/dois seres
completamente alheios podem
partilhar momentos e vivências
idênticos, proporcionando-lhes
uma perceção/compreensão do
outro, mais intuitiva e não tão obvia,
dado as conexões antipódicas
que partilham. —
Juliana Fernandes & Victor Gomes

“The search for a line that finds us, an
absence that used to seem tenderness
to us and that today remains as the
distorted trace of memory.”
Na ausência da Ternura [In the
Absence of Tenderness] is born
out of a need to physically and “in
a performing way” materialise the
idea that two completely unrelated
lives/beings can share identical
moments and experiences, offering
them a more intuitive and not that
obvious perception/understanding
of the other, given the antipodean
connections they share. —
Juliana Fernandes & Victor Gomes

A Matriz é uma peça de dança
que visa explorar um dos temas
basilares e essenciais da vida
– comunicar. Comunicar é algo
exequível de várias formas, nesta
peça o meio de comunicação
utilizado para dialogar é a dança,
sendo o movimento e a expressão
facial e corporal, o veículo para
instantes introspectivos e de
interação entre dois corpos
femininos que vivem ápices
onde os efeitos e realidades
da comunicação e da falta de
comunicação as coloca à prova.

A Matriz is a dance piece that
aims to explore one of the basic
and essential themes of life –
communicating. Communicating
is feasible in several ways,
in this piece the means of
communication used to dialogue
is dance, with movement and
facial and body expression being
the vehicle for introspective
moments and interaction between
two female bodies that live at
peaks where the effects and
realities of communication and
lack of communication put them
to the test.

+
Lea Siebrecht
A Matriz

CRIAÇÃO DE created by Lea Siebrecht ☺ INTERPRETAÇÃO E COREOGRAFIA performance
and choreography Lea Siebrecht, Sara Santervás ☺ MÚSICA ORIGINAL original music FOQUE
☺ FOTOGRAFIA E VIDEOGRAFIA photography and video Joana Meneses ☺ RESIDÊNCIAS
residencies Companhia Paulo Ribeiro, CRL – Central Elétrica, Companhia Instável

dança dance

p.35

7€

45min + 35min

12+

Instável — Centro Coreográfico

mala voadora
Cornucópia

p. 39

Homenagem a Raimund Hoghe
An Evening with Raimund

p. 41

Formiga Atómica
Má Educação

p. 42

Sharon Eyal & Gui Behar / L-E-V
OCD Love

p. 43

DOUBLE TROUBLE #04
Julian Hetzel
Mount Average

p. 44
p. 46

Mafalda Banquart &
Emanuel Santos
What Plato said to
Ariana Grande

p. 47

Xana Novais
Como matar mulheres nuas

p. 48

Palcos Instáveis

Dinis Machado
L’Après-midi d’une Faune

p. 49

03

p. 38

Sharon Eyal & Gai Behar / L-E-V, OCD Love © Gil Shani

março
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Quintas de Leitura
O vento dos poemas
não faz mexer uma folha
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This session marks the unlikely
encounter between two intense
and unsubdued voices from
different generations: Francisca
Camelo and José Carlos Barros,
winner of Prémio Leya 2021.
Hard-hitting poets, well-aimed
voices, full of subtle, disarming
humour. We shall go through
moments of their work hitching a
ride from the art of well saying of
Sandra Salomé and José Anjos.
There had to be music in this
poetic evening, which shall be
fruitful and feature the enchanting
and distinctive sounds of Amadeu
Magalhães, Luca Argel and Karla
da Silva (trio). Illustrator Maria
Corvacho strengthens freedom.

Esta peça explora a questão das
identidades culturais plurais e
transculturais. Oito artistas de
diferentes disciplinas (dança,
teatro, música, vídeo, etc.) e
de diversas origens culturais
respondem ao convite de Jorge
Andrade. Do encontro nascem
o cruzamento de histórias e
narrativas entre a realidade dos
sonhos e o património cultural: um
pretexto artístico para cruzar as
suas experiências particulares e
únicas, para descobrir tudo o que
os une, tudo o que têm em comum
e partilham. O seu passado pode
incluir migrações, explorações
coloniais, possivelmente guerras,
mas também acordos de paz e
histórias de amor. É esse passado
que vão comparar, procurando
entender como as suas histórias
se cruzam. Em palco, a encenação
é uma festa popular numa aldeia
inventada no meio de uma paisagem
transgénica - uma tradição em
torno da figura de São Jorge, que
atrai gente de todo o mundo.
Os trajes têm uma exuberância
folclórica indecifrável. Misturam-se
pratos típicos, tradições religiosas
e rituais festivos. Cornucópia
é uma performance musical e
coreográfica global, uma "obra de
arte total" feita de hibridismo, uma
etnia reinventada, um esperanto
performático, uma cornucópia de
abundância cultural.

This piece explores the question
of plural and transcultural cultural
identities. Eight artists from different
disciplines (dance, theater, music,
video, etc.) and from various cultural
origins respond to Jorge Andrade's
invitation. From their meeting are born
intersecting stories and narratives
between dream reality and cultural
heritage: an artistic pretext for
crossing their particular and unique
experiences, to discover everything
that binds them together, everything
they have in common and share.
Their pasts can include migrations,
colonial exploitations, possibly wars,
but also peace agreements and
love stories. It is this past that they
will compare, trying to understand
how their respective histories
intersect. On the set the staging
is a popular festival in an invented
village in the middle of a transgenic
landscape, a tradition around the
figure of Saint Jorge which attracts
people from all over the world. The
costumes have an indecipherable
folkloric exuberance. Typical dishes,
religious traditions, festive rituals
blend together. Cornucópia is a
global musical and choreographic
spectacle, a "total work of art" made
of hybridity, a reinvented ethnicity,
a performative Esperanto, a horn of
cultural abundance.
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mala voadora
Cornucópia

© António MV

Quintas
de Leitura
O vento dos
poemas não faz
mexer uma folha

Esta sessão marca o encontro
improvável entre duas vozes
intensas e insubmissas de
diferentes gerações: Francisca
Camelo e José Carlos Barros,
vencedor do Prémio Leya
2021. Poetas contundentes,
vozes certeiras, eivadas de
subtil e desarmante humor.
Percorreremos momentos da
sua obra à boleia da arte de
dizer de Sandra Salomé e José
Anjos. A música não poderia
faltar neste serão poético. Noite
fecunda com as sonoridades
encantatórias e inconfundíveis
de Amadeu Magalhães, Luca
Argel e Karla da Silva (trio). A
ilustradora Maria Corvacho dá
mais força à liberdade.

PARALELO (p.53)
Conversa pós-espetáculo
Post-performance talk ILGP

Co-apresentação com Teatro Nacional
D. Maria II, de 17 a 20 de março e com
Centre Pompidou, a 25 e 26 de março.

Ana Cristina Pereira

Co-presentation with Teatro Nacional
D. Maria II, from March 17th to 20th and
Centre Pompidou, on March 25th and 26th.

moderada por moderated by

© Maria Corvacho
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RIVOLI

A mala voadora foi fundada por Jorge
Andrade (ator, encenador e dramaturgo)
e José Capela (arquiteto e cenógrafo).
Na sua atividade, articulam-se a criação
de espetáculos e a programação do seu
espaço no Porto. Os seus espetáculos,
apresentados regularmente em vários
países, caracterizam-se por uma
persistente especulação em torno do
que pode ser teatro.

mala voadora was founded by Jorge
Andrade (actor, theatre director
and playwright) and José Capela
(architect and set designer). It creates
performances and programmes its
own space in Porto. Its creations are
presented in several countries on a
regular basis, and characteristically and
persistently speculate around what can
be theatre.

teatro theatre

Com a participação de With the participation of
Poetas convidados Invited poets
Francisca Camelo
José Carlos Barros

literatura literature
ILGP

9€

60min

12+

Interpretação em Língua Gestual Portuguesa

Leituras Reading
Sandra Salomé
José Anjos
Música Music
Amadeu Magalhães, Luca Argel e Karla da Silva (trio)
Imagem Image
Maria Corvacho

DIREÇÃO directed by Jorge Andrade COM ASSISTÊNCIA DE with the assistance of Maria Jorge
☺ COCRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO co-creation and cast André Cabral, Bruno Huca, Clélia
Colonna, DRVGBOY, Gonçalo Cabral, Jorge Andrade, Lewis Seivwright, Odete ☺ COREOGRAFIA
choreography Lander Patrick ☺ CENOGRAFIA set design José Capela COM EDIÇÃO DE
IMAGEM DE with image editing by António MV ☺ FIGURINOS costumes José Capela ☺ DIREÇÃO
MUSICAL musical direction DRVGBOY, Herlander, Odete ☺ LUZ lighting Wilma Moutinho ☺
ADEREÇOS props Guilherme Moutinho ☺ DIREÇÃO DE PRODUÇÃO production director Eva
Nunes ☺ DIREÇÃO TÉCNICA technical production João Fonte ☺ RESIDÊNCIA DE COPRODUÇÃO
co-production residency O Espaço do Tempo ☺ COPRODUÇÃO co-production Teatro Municipal
do Porto, mala voadora, Les spectacles vivants - Centre Pompidou, Teatro Nacional D. Maria II
A mala voadora é uma estrutura financiada pela República Portuguesa – Cultura / DGArtes,
conta com o apoio da Fundação ”la Caixa” / BPI, e é associada d'O Espaço do Tempo. ☺ mala
voadora has the support of the Portuguese Republic – Ministry of Culture / Directorate-General
for the Arts and BPI | “la Caixa” Foundation, and is an associate of O Espaço do Tempo.

Programação organizada no âmbito da Temporada Portugal-França 2022
Programme organized under the Portugal-France 2022 Season

9€

1h30

12+

ILGP
Interpretação em Língua Gestual Portuguesa
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Uma homenagem a Raimund Hoghe.
A inesperada morte do coreógrafo alemão Raimund Hoghe
a 14 de maio de 2021 fez-nos imaginar, em parceria com
mais quatro teatros europeus cúmplices deste artista, um
programa de homenagem especial. Num espetáculo único,
vários intérpretes que colaboraram regularmente com
Raimund Hoghe — muitos deles que o público portuense viu
dançar em Quartet, An Evening with Judy, La Valse, Postcards
from Vietnam, Canzone per Ornella, no Teatro Rivoli, e ainda
36, Avenue Mandel e Throwing the body into the fight, na
Fundação de Serralves — surgem em palco para recordar,
dançando, várias cenas de muitas obras do coreógrafo. Em
2018, apresentámos ainda Momentos of Young people, no
Teatro Rivoli, com 12 jovens intérpretes portugueses, muitos
deles da cidade do Porto.
Uma homenagem em palco com um conjunto de outras
atividades que nos farão recordar um artista que tanto
gostava do Porto e que o público do Porto acarinhava sempre
que regressava a nós.
Um filme de Raimund Hoghe, belíssimas bandas sonoras dos
seus espetáculos — acompanhadas pelo chá que o Raimund
nunca dispensava — um conjunto de postais com imagens
dos seus espetáculos e mais uma edição do História(s) da
Dança, complementam esta homenagem ao coreógrafo que
sempre acompanhámos e sempre nos acompanhou.

Don’t cry, there’ll be another spring
I know our hearts will dance again
And sing again, so wait for me till then…

12/03

19:30

RIVOLI Grande Auditório

13/03

17:00

RIVOLI Grande Auditório

sáb sat

— Peggy Lee, na peça in the piece Young People, Old Voices (2002)

Com o intuito de deixar o balcão
aberto, como Raimund Hoghe nos
convidava a fazer com o título da
peça Si je meurs, laissez le balcon
ouvert (2010) [Se eu morrer, deixai o
Balcão Aberto], os seus bailarinos
encontram-se para lhe prestar
uma primeira homenagem. Numa
atuação efémera, fragmentos
dançados escolhidos do seu
repertório reavivarão esta onda
de humanidade e de poesia que
Raimund Hoghe soube colocar
delicadamente em cada um de nós,
bailarinos e espectadores.

Aiming at leaving the balcony open,
like Raimund Hoghe invited us to
with the title of the piece Si je meurs,
laissez le balcon ouvert (2010) [If
I Die, Leave the Balcony Open],
his dancers got together to pay
him a first tribute. In an ephemeral
performance, danced fragments
chosen from his repertoire will revive
the wave of humanity and poetry
that Raimund Hoghe was able to
delicately place on each of us,
dancers and spectators.

PARALELO (p.54)
História(s) da Dança:
Raimund Hoghe com with
Tiago Bartolomeu Costa

PARALELO (p.53)
Conversa Talk com with
Cristina Grande, Tiago Guedes,
Luca Giacomo Schulte e and
Emmanuel Eggermont

dom sun

An Evening
with Raimund

The unexpected death of German choreographer Raimund
Hoghe on May 14, 2021, made us come up with a special tribute
programme in partnership with four other European theatres
that were his accomplices. In a single performance, several of
his dancers—many of whom the people from Porto watched
performing in Quartet, An Evening with Judy, La Valse [The
Waltz], Postcards from Vietnam and Canzone per Ornella at
Teatro Rivoli and also 36, Avenue Mandel and Throwing the
body into the fight, at Fundação de Serralves—get together on
stage and dance to remember several scenes from his works.
In 2018, we also presented Momentos of Young people, at
Teatro Rivoli, with 12 young portuguese performers, many of
them from Porto.
A tribute that includes a series of other activities that will remind
us of an artist who truly liked Porto and was very cherished by
its people whenever he returned to us.
A film by Raimund Hoghe, his performances’ beautiful
soundtracks (with the tea he always had to have to go along),
a series of postcards with images from his performances and
another edition of História(s) da Dança [History(ies) of Dance]
complement this tribute to the choreographer whom we’ve
always followed and who was always with us.

março march

RIVOLI

Exibição do filme
Film exhibition

Pequeno Auditório

La jeunesse estdedans
la tête
by Raimund Hoghe (2016)

13 dom sun
16:00

4€

26min 30''

© Rosa Frank

A tribute to Raimund Hoghe.

12/03 17:00
RIVOLI + TMP ONLINE

(ZOOM)

13/03

18:45

RIVOLI

COLABORAÇÃO ARTÍSTICA artistic collaboration Luca Giacomo Schulte ☺ COORDENAÇÃO
CÉNICA set coordination Emmanuel Eggermont, Luca Giacomo Schulte ☺ INTERPRETAÇÃO
performed by Ornella Balestra, Marion Ballester, Astrid Bas, Ji Hye Chung, Adrien Dantou,
Lorenzo de Brabandere, Emmanuel Eggermont, Kerstin Pohle, Luca Giacomo Schulte, Takashi
Ueno ☺ LUZ lighting Amaury Seval ☺ SOM sound Silas Bieri ☺ FOTOGRAFIA photography
Rosa Frank ☺ VÍDEO video Sandeep Mehta ☺ DIREÇÃO DE PRODUÇÃO production manager
Mathieu Hilléreau – Les Indépendences ☺ PRODUÇÃO produced by Hoghe & Schulte ☺
COPRODUÇÃO co-produced Ménagerie de verre e and Festival d’automne à Paris com o apoio
de with the support of Ministère de la Culture – Direction générale de la création artistique e
Goethe-Institut
Hoghe & Schulte tem o apoio do Ministério da Cultura e da Ciência da Renânia do
Norte-Vestefália, Fundação para a Arte da Renânia do Norte-Vestefália e de Düsseldorf, capital
do Estado da Renânia do Norte-Vestefália. ☺ Hoghe & Schulte has the support of the North
Rhine-Westphalia Ministry for Culture and Science, the North Rhine-Westphalia Art Foundation
and Düsseldorf, state capital of North Rhine-Westphalia.

Fragmentos de peças coreográficas
de Raimund Hoghe (2002—2019)
por Emmanuel Eggermont
e Luca Giacomo Schulte
Fragments of pieces by Raimund Hoghe
from 2002—2019 recomposed by
Emmanuel Eggermont and Luca Giacomo Schulte

dança dance
12€

1h20

6+

p.41

qui thu

14:30

CAMPO ALEGRE

ILGP

ls
choo

Palco do Auditório

las s

esco

18/03

10:30

14:30

19/03

16:00

ILGP

sex fri

sáb sat

CAMPO ALEGRE
Palco do Auditório

CAMPO ALEGRE
Palco do Auditório

Formiga Atómica
Má educação —
Peça em 3 rounds

Em Má Educação — Peça em 3
Rounds, o palco transforma-se num
ringue de boxe. Um piano de cauda
acompanha os combates como
um árbitro que vai dialogando com
quem ali se enfrenta e também com
a música que se ouve. Em cena, uma
bailarina, uma atriz, uma pianista e
uma criança, de gerações diferentes,
entram em jogo e em disputa: quem
ensina o quê a quem? Quem prepara
quem e para que futuro? Quem aceita
retirar-se para dar lugar a outro que
chega? Um espelho da Educação: a
tensão entre professores e alunos,
entre futuro e passado, entre a
escola que existe e a que desejamos.
Um espetáculo de Inês Barahona e
Miguel Fragata, com coreografia de
Victor Hugo Pontes, onde o teatro e a
dança procuram a revolução de que
se faz o futuro. — Formiga Atómica

PARALELO (p.55)
Conferência Conference
O Meu Ministério ILGP
da Educação

© Gareth Harrison / Unsplash

19/03

teatro theatre
ILGP

* crianças e grupos escolares
children and school groups
** adultos adults

2.50€* / 7€**

Interpretação em Língua Gestual Portuguesa

60min

classificação etária a atribuir pela CCE
age rating to be assigned by CCE

17:15

In Má Educação — Peça em 3 Rounds
[Bad Manners — A Play in 3 Rounds],
the stage turns into a boxing ring. A
tale piano follows the fights like a
referee who engages in a dialogue
with whomever is squaring off
and also with the music that can
be heard. On stage, a dancer, an
actress, a pianist and a child from
different generations come into play
and enter a dispute: who teaches
what to whom? Who prepares whom
and for what future? Who accepts
to withdraw himself to make way
for another who’s coming? A mirror
of education: the tension between
teachers and pupils, between past
and future, between the existing
school and the one we wish for. A
presentation by Inês Barahona and
Miguel Fragata, choreographed by
Victor Hugo Pontes, where theatre
and dance seek the revolution of
which the future is made. —
Formiga Atómica

Vejo tudo muito escuro na peça
e, nas sombras, tu e a tua
sombra a dançar. Muita da
inspiração para este trabalho
vem do texto OCD [perturbação
obsessiva-compulsiva], de Neil
Hilborn. Sinto-me muito espelhada
nesse texto. Para mim, era já uma
coreografia ou um molde em que
se pode colocar a inspiração ou a
si próprio. É a primeira vez que o
cerne da peça toma forma na minha
cabeça e de modo tão figurativo
antes mesmo de termos começado
a trabalhar. Sei a que sente e a que
cheira. Um cheiro de flores, mas
muito negro. Imenso ruído, mas um
desespero por silêncio. Não vem da
necessidade de fazer algo triste,
mas de retirar algo de mim, como
uma pedra escura que tenho
no peito. — Sharon Eyal

I see everything in the piece very
dark, and in shadows, you and
your shadow dancing. A lot of this
works inspiration comes from the
text OCD, by Neil Hilborn. I feel this
text reflects me so much. For me it
was already a choreography, or a
mold you can put your inspiration in,
yourself in. It is the first time that the
core of the piece is shaped in my
head, and so figurative, before we
have even begun working. I know the
way it feels and smells. A smell of
flowers, but very dark. A lot of noise,
but desperation for quiet. It's not
coming from a place that I want to
make something sad, but something
that I need to take out of myself, like
a dark stone I have in my chest. —
Sharon Eyal
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Sharon Eyal &
Gai Behar / L-E-V
OCD Love

(IL)

CAMPO ALEGRE

Miguel Fragata (Porto, 1983) é licenciado
em Teatro pela Escola Superior
de Teatro e Cinema. Completou o
bacharelato em Teatro na Escola
Superior de Música e das Artes do
Espetáculo. Fundou e dirige, com Inês
Barahona, a Formiga Atómica. Concebeu
e encenou os espetáculos Fake (2020),
Montanha-Russa (2018), Do Bosque Para
o Mundo (2016). Os seus espetáculos
têm sido apresentados em teatros e
festivais por todo o território nacional e
por vários países europeus como França,
Suíça, Bélgica, Alemanha e Espanha.
Inês Barahona (Lisboa, 1977) é licenciada
em Filosofia. Mestre em Estética e
Filosofia da Arte pela Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa.
Ingressou no Centro de Pedagogia e
Animação, do Centro Cultural de Belém,
em 2005, sob a direção de Madalena
Victorino, onde desenvolveu projetos
de relação entre as artes e a educação.
Fundou, em 2014, a companhia Formiga
Atómica com Miguel Fragata, com quem
criou os espetáculos A Caminhada dos
Elefantes (2013), The Wall (2015), A Visita
Escocesa e Do Bosque para o Mundo
(2016), Montanha-Russa (2018) e Fake
(2020), ocupando-se da escrita.

Miguel Fragata (Porto, 1983) has a degree
in theatre from the Lisbon Theatre and
Film School and a bachelor’s degree
in theatre from the Higher School of
Music and Performing Arts. Together
with Inês Barahona he founded and
runs Formiga Atómica. He created
and staged the plays Fake (2020),
Montanha-Russa [Roller Coaster] (2018) and
Do Bosque para o Mundo [From the Woods
and into the World] (2016). His performances
have been presented in theatres and
festivals all over Portugal and in several
European countries such as France,
Switzerland, Belgium, Germany and Spain.
Inês Barahona (Lisboa, 1977) has a degree
in philosophy and a master’s degree in
aesthetics and art philosophy from the
Faculty of Letters of the University of
Lisbon. She joined the Centre for Pedagogy
and Animation at the Belém Cultural
Centre in 2005 under the direction of
Madalena Victorino, where she carried out
projects that related arts and education.
In 2014, she founded the company
Formiga Atómica with Miguel Fragata, with
whom she created the performances A
Caminhada dos Elefantes [The Elephant’s
Walk] (2013), The Wall (2015), A Visita
Escocesa [The Scottish Visitor] and Do
Bosque para o Mundo [From the Woods
and into the World] (2016), Montanha-Russa
[Roller Coaster] (2018) and Fake (2020),
being in charge of the writing.

ENCENAÇÃO direction Miguel Fragata ☺ TEXTO text Inês Barahona ☺ COREOGRAFIA choreography
Victor Hugo Pontes ☺ MÚSICA music Hélder Gonçalves ☺ INTERPRETAÇÃO performance
Ana de Oliveira e Silva, Carla Galvão, Teresa Gentil ☺ PARTICIPAÇÃO ESPECIAL special participation
Vitória Fragata ☺ DESENHO DE LUZ lighting design Rui Monteiro ☺ CENOGRAFIA set design
Fernando Ribeiro ☺ FIGURINOS costumes José António Tenente ☺ DESENHO E OPERAÇÃO
DE SOM sound design and operation Nelson Carvalho ☺ OPERAÇÃO DE LUZ lighting design
Luís Ribeiro ☺ PRODUÇÃO EXECUTIVA executive production Formiga Atómica ☺ APOIO support
Plano Nacional das Artes ☺ COPRODUÇÃO co-production Teatro Municipal do Porto,
Centro Cultural Vila Flor, São Luiz Teatro Municipal
A Formiga Atómica é uma estrutura apoiada pelo Ministério da Cultura | Direcção-Geral das Artes.
Formiga Atómica has the support of the Ministry of Culture | Directorate-General for the Arts.

© Eyal Landesman
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Sharon Eyal & Gai Behar colaboram desde
2006 e têm sido uma voz importante
na comunidade artística. A companhia
de dança L-E-V, cujo nome contém a
palavra hebraica para coração (lev), é o
culminar de uma dinâmica de anos de
coreografias de Sharon Eyal e Gai Behar,
acompanhadas pela música original
de Ori Lichtik. L-E-V é a confluência de
movimento, música, luz, moda, arte e
tecnologia – cada elemento tem uma
expressividade única ao mesmo tempo
que se entrelaçam de forma emotiva.

Since 2006, collaborators Sharon Eyal &
Gai Behar have been a significant voice
in the artistic community. L-E-V Dance
Company, the name of which includes the
Hebrew word for heart (lev). The company
is the culmination of years of momentum,
choreographed by Sharon Eyal and Gai
Behar, accompanied by the original music
of Ori Lichtik. L-E-V is the confluence of
movement, music, lighting, fashion, art
and technology. Each uniquely expressive
while emotionally entwined.

CRIAÇÃO creators Sharon Eyal, Gai Behar ☺ ARTE SONORA E MÚSICA AO VIVO sound artist and
live music Ori Lichtik ☺ DESENHO DE LUZ lighting Thierry Dreyfus ☺ FIGURINOS costumes Odelia
Arnold ☺ EM COLABORAÇÃO COM in collaboration with Rebecca Hytting, Gon Biran, Sharon
Eyal, Gai Behar ☺ BAILARINOS dancers Gon Biran, Rebecca Hytting, Mariko Kakizaki, Keren
Lurie Pardes, Darren Devaney, Clyde Emmanuel Archer ☺ DIREÇÃO TÉCNICA technical director
Alon Cohen ☺ ASSISTÊNCIA DE DIREÇÃO TÉCNICA assistant technical director Baruch
Shpigelman ☺ DIREÇÃO DE ENSAIOS rehearsal manager Leo Lerus ☺ DIGRESSÃO tour manager
Niv Marinberg ☺ AGÊNCIA INTERNACIONAL international agent Menno Plukker Theatre
Agent, Inc. ☺ AGÊNCIA EUROPEIA european agent BeMove GCV - Karen Feys ☺ RESIDÊNCIA
ARTÍSTICA artistic residency The Banff Centre ☺ COPRODUÇÃO co-producers Colours International Dance Festival, Sadlers Wells, Carolina Performing Arts - The University of North
Carolina, Julidans, Montpellier Danse

©G
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Enquanto Julian Hetzel mói estátuas de tiranos para refazer o
seu significado, Xana Novais coloca à prova a dor e os limites
ao questionar Sade, e Mafalda Banquart & Emanuel Santos
debatem sobre a importância dos mecanismos de produção
e projeção de fantasia querendo saber o que Platão disse à
Ariana Grande.
Neste Double Trouble #04, trata-se do trauma do passado
estático, dos desafios do presente fluido, das questões do
futuro incerto.
É sobre refazer significado, através de formatos de
apresentação indisciplinados, não convencionais — um
percurso performativo através duma fábrica de ideologias, um
espetáculo-rádio, um show-jantar.
While Julian Hetzel grinds statues of tyrants to dust in order
to provide them with new meaning, Xana Novais puts pain
and limits to the test by questioning Sade, and Mafalda
Banquart and Emanuel Santos discuss the importance of the
mechanisms of phantasy production and projection, wanting to
know what Plato said to Ariana Grande.
This Double Trouble #04 addresses the Trauma of the Static
Past, the Challenges of the Fluid Present and the Issues of the
Uncertain Future.
It is about providing new meaning through unruly and
unconventional presentation formats—a performing journey
through an ideologies factory, a performance-radio and a
show-dinner.

14€

BILHETE CONJUNTO JOINT TICKET

CAMPO ALEGRE

19:30

Café Teatro

Julian Hetzel

21:30

Sala Estúdio

Mafalda Banquart & Emanuel Santos

26 sáb sat CAMPO ALEGRE
14:30

Café Teatro

18:00

Palco do Auditório

21:30

Sala Estúdio

Julian Hetzel
Xana Novais
Mafalda Banquart & Emanuel Santos
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DOUBLE TROUBLE
#04
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Bem-vindos a Mount Average.
Durante esta viagem performativa,
Julian Hetzel leva-nos a visitar uma
fábrica que nos confronta com as
nossas próprias ideologias. Desta
vez, o criador teatral reduz a pó
estátuas de governantes, ditadores
e tiranos, para lhes conferir um
novo sentido que seja válido.
Mount Average questiona direitos
adquiridos, tradições, privilégios
e riqueza, ideologias e ideias
totalitárias, facetas de qualquer
sociedade (pós-colonial). Neste
ambiente industrial, o choque entre
o passado estático e o presente
fluido gera uma fricção produtiva
que suscita muita controvérsia. As
apresentações de Julian Hetzel são
tentativas de desvendar o mundo ao
mesmo tempo que tenta fornecer
estratégias para o transformar. No
seu trabalho, oferece métodos
especulativos que garantem
hipóteses de lidar tanto com o
trauma do passado como com os
desafios do presente. Desta feita,
de forma prática. — Julian Hetzel

Julian Hetzel
Mount Average

Querer saber o que é que Platão
disse à Ariana Grande é um gesto
de resistência à teimosia em
opor sério e informal, erudito
e mainstream, online e offline,
tecnologia e encontro ao vivo,
distância e proximidade, virtual
e real, verdadeiro e falso. Em
What Plato said to Ariana Grande
servimo-nos da conversa, que
é uma estratégia de reflexão
transversal, da filosofia ao formato
podcast, para nos debruçarmos
sobre os procedimentos que
procuram delimitar e separar,
invisibilizando corpos e
experiências. Por isso mesmo,
neste espetáculo-rádio (que inclui
uma emissão simultânea para
ser ouvida online), auscultamos
experiências subjetivas plurais.
Nestas duas apresentações,
debater-se-á a importância
dos mecanismos de produção
e projeção de fantasia para a
construção de identidade. —
Mafalda Banquart & Emanuel Santos

Wanting to know what Plato said
to Ariana Grande is a gesture of
resistance to the stubbornness
of opposing serious and informal,
scholar and mainstream, on-line
and off-line, technology and live
meeting, distance and proximity,
virtual and real, true and false. In
What Plato said to Ariana Grande,
we make use of conversation,
which is a cross-cutting reflexion
strategy from philosophy to the
podcast format, in order to look at
the procedures that seek to limit
and separate, thus rendering bodies
and experiences invisible. For that
very reason, we listen to pluralistic
subjective experiences in this
performance-radio (that includes
a simultaneous broadcast that
can be heard on-line). In these two
presentations, we shall discuss the
importance of the mechanisms of
phantasy production and projection
when it comes to building an identity.
— Mafalda Banquart &
Emanuel Santos
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Mafalda
Banquart &
Emanuel Santos
What Plato said
to Ariana Grande

© Tiago Jácome

©Marc-Antoine Serra

(DE)

Welcome to Mount Average. During
this performing journey, Julian
Hetzel takes us on a factory visit
that confronts us with our own
ideologies. This time, the theatre
maker grinds statues of rulers,
dictators and tyrants to dust to give
them meaningful new meaning.
Mount Average questions acquired
rights, traditions, privileges and
wealth, ideologies and totalitarian
ideas, aspects that every
(post-colonial) society carries with
it. In this industrial environment,
the clash between the static past
and the fluid present creates a
productive friction that stirs up a
lot of controversy. Julian Hetzel's
performances are attempts to
unravel the world, while trying to
provide strategies to transform it.
In his work, he provides speculative
methods that offer possibilities to
deal with both the trauma (of the
past) as well as with the challenges
of the present. This time, hands on.
— Julian Hetzel

performance

7€

1h10*

12+

* Percurso performativo, 4 pessoas entram a cada 10 min
* Performative circuit, 4 people can enter per time slot of 10 min

Julian Hetzel cria performances e
é músico e artista visual. Os seus
trabalhos cruzam teatro, música e
média, tendo uma dimensão política e
uma abordagem documental. É diretor
artístico do Estúdio Julian Hetzel, uma
estrutura sedeada em Utreque que
materializa e produz o seu trabalho
artístico. As suas criações têm produção
internacional e foram apresentadas em
mais de 20 países em todo o mundo.

© Tina Herbots

Espetáculo falado em inglês.
Performance spoken in english.

Cada récita será transmitida em formato
podcast, em teatromunicipaldoporto.pt
Each performance will be available on
podcast, at teatromunicipaldoporto.pt

Julian Hetzel works as performance maker,
musician and visual artist. He develops
works along the intersection of theatre,
music and media that have a political
dimension and a documentary approach.
He is artistic director of Studio Julian
Hetzel, an Utrecht based organisation
that realises and produces his artistic
work. Hetzel’s creations are produced
internationally. His work has been
presented in more than 20 countries all
around the world.

DE by Julian Hetzel ☺ COM with Kristien De Proost,Pitcho Womba Konga & Jana De Kockere ☺
DRAMATURGIA dramaturge Miguel Angel Melgares ☺ CONSULTORIA ARTÍSTICA artistic advice
Sodja Lotker ☺ ASSISTÊNCIA À CENOGRAFIA assistant scenographer Pleun Verhees ☺ TÉCNICA
technical Piet Depoortere & Jonas Lambrigts (Anne Meeussen/Jannes Dierynck) ☺ PRODUÇÃO
production CAMPO Gent (BE)i.a.w. Ism & Heit (Utrecht) ☺ COPRODUÇÃO co-production Frascati
Producties Amsterdam, Standplaats Utrecht, SPRING Festival Utrecht, Schauspiel Leipzig
☺ COM O APOIO DE with the support of Performing Arts Fund NL, Fonds21, Prins Bernhard
Cultuurfonds, We Are Public, Kickstart Cultuurfonds, the Flemish Community & City of Ghent

Emanuel Santos é licenciado em
estudos artísticos pela Universidade
de Coimbra e aluno do Recurso em
2018. Divide o seu trabalho entre Porto
e Viseu. É cofundador dos projetos
PleasureisPower e SURUMBA not war.

Emanuel Santos has a degree in art
studies from the University of Coimbra
and attended the training programme
Recurso in 2018. He works between Porto
and Viseu and co-founded the projects
PleasureisPower and SURUMBA not war.

Mafalda Banquart é atriz e criadora.
Formada na ACE – Academia
Contemporânea do Espetáculo, fez
o Recurso em 2018 e frequenta a
licenciatura em filosofia na FLUP –
Faculdade de Letras da Universidade
do Porto. Desenvolveu, entre 2019 e
2021, o díptico ÍMPAR (YEP - O Espaço
do Tempo e T. Praga) e IMPARidades.

Mafalda Banquart is an actress and creator.
She attended the ACE – School of Arts
and the training programme Recurso
in 2018, and she is currently pursuing a
degree in philosophy at the Faculty of
Letters of the University of Porto. She
developed the diptych ÍMPAR (YEP – O
Espaço do Tempo and Teatro Praga) and
IMPARidades between 2019 and 2021.

CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO created and performed by Emanuel Santos, Mafalda Banquart ☺
SONOPLASTIA sound design Vasco Zentzua ☺ DESENHO DE LUZ lighting design Pedro Nabais ☺
CENOGRAFIA E VÍDEO set design and video Vitor Freitas ☺ COREOGRAFIA choreography Nala
Rev ☺ COLABORAÇÃO DRAMATÚRGICA dramaturgical collaboration Rogério Nuno Costa ☺
PRODUÇÃO produced by Tiago Jácome ☺ COPRODUÇÃO co-production Teatro Municipal do Porto

espetáculo-rádio radio-performance
p.47

7€

1h30

16+

sáb sat

18:00

*

Como matar mulheres nuas
questiona a obra de Sade na
perspetiva mais incomum aos
olhos da cena, da realidade e da
imortalidade. Abrimos assim um
espaço para dar voz às mulheres
que narram os prazeres mais
absurdos da libertinagem e quase
nunca são salientadas quando
falamos desta obra (120 dias de
Sodoma). O que interessa reter
são os atos propostos por estas
mulheres, a beleza libertina e
feminista, o risco de perceber que
o destino do nojo é combatido
com a beldade, o encanto e o
prazer. Em Como matar mulheres
nuas colocamos à prova a dor
e os limites, a dor que também
foi estudada na obra de Sade
como sendo apática nas suas
personagens “a dor é ela mesma,
o fim maior para um libertino, a
própria elevação, o próprio ápice
que temos de, apaticamente nos
esforçar para atingir”. —
Xana Novais

CAMPO ALEGRE Palco do Auditório

Xana Novais
Como matar
mulheres nuas

Como matar mulheres nuas
[How to Kill Naked Women]
questions the work of Sade from
the most uncommon perspective
regarding the stage, reality and
immortality. We thus open a space
to give voice to the women who
narrate the most absurd pleasures
of debauchery and are almost
never highlighted when discussing
this work (The 120 Days of Sodom).
What is vital here are the actions
suggested by these women, the
libertine and feminist beauty, the
risk of understanding that the fate
of disgust is countered with beauty,
charm and pleasure. In Como matar
mulheres nuas, we put the pain and
the limits to the test. The pain was
also the object of study in the work
of Sade as being apathetic in his
characters: “pain is itself the greater
purpose for a libertine, elevation
itself, the very apex that we must
apathetically try to reach”. —
Xana Novais

L’Après-midi d’une faune (A tarde
de uma fauna) é um solo para a
bailarina Mandi Tiukkanen pela
coreógrafa Dinis Machado com
música original de Godill.
Esta dança acontece no lugar onde
Mandi empresta o seu corpo
para materializar a subjetividade
trans-feminina de Machado que,
por sua vez, constrói um espaço
para o corpo de Mandi, de um
feminino raramente imaginado e
materializado na história e nos
palcos da dança contemporânea.
Assim, L’Après-midi d’une faune
é sobre uma feminilidade que
excede corpos individuais, sobre
uma vivência de género coletiva e
social que acontece entre corpos
e nos lugares onde se cruzam
e se encontram, na forma como
se questionam e se potenciam
mutuamente. Sobre a forma como
nos podemos tornar no lugar onde
os outros podem acontecer mais
próximos de como se imaginam.
L’Après-midi d’une faune é sobre
uma experiência trans tão concreta
quanto espiritual.

© Diogo Bessa

multidisciplinar multidisciplinary
dança dance

7€

2h30

18+

* Entrada de público entre as 17:20 e as 17:45
* Public entry between 5:20 pm and 5:45 pm

Xana Novais was born in Porto in 1995
and is an actress, dancer and performer.
She graduated in 2013 in Theater at
Balleteatro and later took the FAICC Formação Avançada em Interpretação e
Criação Coreográfica, at Instável - Centro
Coreográfico. As a creator, she created
#NAZIPARTY, (VS) POPCORN, Un Teknè,
(G) Dysphoria APP and co-created with
photographer Diogo Bessa One Way To
Pandora. In her creative, research and
performance work she uses her own
body to explore and question the limits of
the artwork, and the boundaries between
fiction and reality.

CONCEITO E DIREÇÃO ARTÍSTICA concept and artistic direction Xana Novais ☺ ACOMPANHAMENTO
DRAMATÚRGICO dramaturgical accompaniment Tatiana Rocha , Piny ☺ PRODUÇÃO ARTÍSTICA
E EXECUTIVA artistic and executive production Ângela Cardoso, Xana Lagusi, Diogo Bessa ☺
INTERPRETAÇÃO performed by Ana Rita Xavier, Carincur, Elizabete Francisca, Fedra Ferreira, Xana
Novais ☺ CENOGRAFIA E FIGURINOS set design and costumes Xana Novais ☺ DESENHO DE LUZ
E OPERAÇÃO lighting design and operation Rui Barbosa ☺ FOTOGRAFIA E VÍDEO DE CENA lighting
design and operation Diogo Bessa ☺ TÉCNICO DE SUSPENSÃO stage photography and video Binho
Barduzzi ☺ TATUADORA tattoo artist Tixa ☺ COMPOSIÇÃO SONORA sound design Carincur ☺
APOIO À RESIDÊNCIA residency support STUDIO THOR Belgium, Companhia Circolando, OPART
| Estúdios Victor Córdon, A Bela Associação, Armazém 22, Teatro Municipal do Porto ☺ APOIO À
RESIDÊNCIA TÉCNICA technical residency support Centro de Experimentação Artística | Município
da Moita, Casino Solverde | Espinho ☺ APOIO FINANCEIRO À RESIDÊNCIA residency financial
support STUDIO THOR Belgium ☺ AGRADECIMENTOS acknowledgments Ângela Cardoso, Renée
Copraij, Rui Silveira, Diogo Melo, Luísa Gouveia, Empresa de Carpintaria Pau Maciço, Francisco
Ferreira (arameiro), Nuno Lacerda, Diogo Neves, Hello Sailor, Casa Sobral, Vilarinho e Máquinas
LDA, Márcio Silva, Joana Castro, Junta de Freguesia de Espinho, Casino Solverde | Espinho ☺
PATROCÍNIOS sponsors Empresa de Carpintaria Pau Maciço, Jaos (decoração e estofo) ☺ GESTÃO
management ORG.I.A ☺ PARCEIRO INSTITUCIONAL institutional partner República Portuguesa Ministério da Cultura | Fundo de Fomento Cultural - Garantir Cultura
Projeto com o apoio supported by Fundação GDA (2020)
Inspirada em relatos presentes na obra 120 dias de Sodoma de Maquês de Sade ☺
Inspired by accounts found in The 120 Days of Sodom, by the Marquis de Sade

19/03
sáb sat

CAMPO ALEGRE Sala-Estúdio

21:30

Palcos Instáveis

Dinis Machado
L’Après-midi
d’une Faune

Desde a sua criação em 2012 que o ciclo
Palcos Instáveis incentiva o trabalho de
criadores emergentes da cidade do Porto
e do Norte do país. Com a assinatura
da Instável — Centro Coreográfico e a
coprodução do Teatro Municipal do Porto,
os Palcos Instáveis facilitam residências
artísticas de criação, a produção, a
comunicação e apresentação de novas
obras, possibilitando o cruzamento de
experiências artísticas e oferecendo
à cidade o contacto com linguagens
coreográficas emergentes.

Espetáculo parcialmente falado em inglês
com legendagem em português.
Performance partially spoken in english
with portuguese subtitles.

Xana Novais nasceu no Porto em
1995 e é atriz, bailarina e performer.
Formou-se no ano de 2013 em Teatro
pela Escola Profissional Balleteatro do
Porto e posteriormente fez o curso de
dança FAICC - Formação Avançada em
Interpretação e Criação Coreográfica, na
Companhia Instável. Enquanto criadora
criou os espetáculos #NAZIPARTY, (VS)
POPCORN, Un Teknè, (G) Dysphoria APP
e cocriou com o fotógrafo Diogo Bessa
One Way To Pandora. No seu trabalho
de criação, investigação e performance
usa o seu próprio corpo para explorar e
questionar os limites da obra de arte, e
as fronteiras entre ficção e realidade.

L’Après-midi d’une faune (Afternoon
of a Female Faun) is a solo piece
for dancer Mandi Tiukkanen by
choreographer Dinis Machado with
an original score by Godill.
This dance takes place with Mandi
lending her body to materialise
Machado’s trans-feminine
subjectivity, while Machado in turn
creates a space for Mandi’s body
whose feminine nature has rarely
been imagined and materialised
in the history and on the stages of
contemporary dance.
Therefore, L’Après-midi d’une faune is
about a femininity that goes beyond
individual bodies, about a collective
and social gender experience that
occurs between bodies and in the
places where they intersect and
meet, in the way they mutually
question and enhance each other.
It is about how we can become
the place where others are able
to be closer to what they imagine
themselves like.
L’Après-midi d’une faune is about a
trans experience that is as tangible
as spiritual.

© Vera Marmelo

26/03

Since the Palcos Instáveis series started in
2012, it has encouraged the work of upcoming
creators from Porto and the Northern region
of the country. Curated by Instável —
Choreographic Centre and co-produced by
Teatro Municipal do Porto, Palcos Instáveis
facilitates artistic residencies to create,
produce, announce and present new works,
thus enabling the intersection of artistic
experiences and providing the city with the
opportunity to get in touch with upcoming
choreographic languages.

Dinis Machado nasceu no Porto em
1987, viveu em Lisboa de 2005 a 2012
e, depois, mudou-se para Estocolmo.
Com formação em dança e artes visuais,
os seus trabalhos desenvolvem-se a
partir do cruzamento destas duas áreas:
onde o gesto concreto de construção
plástica de objetos, espaços e corpos é
recuperado e trabalhado como material
coreográfico. Trabalha como performer
para teatro e dança desde 1994. Em
maio de 2014, concluiu o mestrado em
coreografia na Escola de Dança e Circo
de Estocolmo, dirigido por Jefta Van
Dinther e Frédéric Gies.

Dinis Machado was born in Porto in 1987,
lived in Lisbon from 2005 to 2012, and
then moved to Stockholm. She has an
education in dance and the visual arts,
and her work is based on the crossing of
these two fields: the concrete gesture
of visually building objects, spaces and
bodies is retrieved and worked upon as
choreographic material. She works as a
theatre and dance performer since 1994.
In May of 2014, she completed a master’s
degree in choreography directed by Jefta
Van Dinther and Frédéric Gies at the
School of Dance and Circus in Stockholm.

DIREÇÃO ARTÍSTICA E COREOGRAFIA artistic direction and choreography Dinis Machado ☺
INTERPRETAÇÃO performed by Mandi Tiukkanen ☺ MÚSICA ORIGINAL original music Godill ☺
COPRODUÇÃO co-production Instável — Centro Coreográfico, Teatro Municipal do Porto, Weld,
MARC, Galeria Zé dos Bois

dança dance
7€

45min

12+

Instável — Centro Coreográfico

p.49

MEDEIA Filmes
cinema

Diariamente no Teatro Campo Alegre
e mensalmente no Teatro Rivoli.
Daily at Teatro Campo Alegre
and monthly at Teatro Rivoli.

Universidade Lusófona do Porto

Contingência e
Necessidade

Curso de Música Silva Monteiro

Novos Talentos
música music

conferência conference
fevereiro february
fevereiro february

12 sáb sat

17:00

RIVOLI Pequeno Auditório

Alexandre Quintanilha (Faculdade de Ciências da Universidade do Porto)

Tomás Pereira Celeste FLAUTA FLUTE &
Rodrigo Teixeira PIANO

março march

março march

8 ter tue

22 ter tue

18:30

18:30

RIVOLI Pequeno Auditório

5 sáb sat

RIVOLI Pequeno Auditório

17:00

RIVOLI Pequeno Auditório

Ibertrio – Grandes Trios com piano
Nuno Meira VIOLINO VIOLIN, Américo Martins VIOLONCELO CELLO &
Isolda Crespi Rubio PIANO

Há mais de 20 anos a exibir cinema em Portugal e há 15 anos no Teatro
Campo Alegre, a Medeia Filmes aposta na qualidade e diversidade,
com estreias em exclusivo, privilegiando o cinema europeu, o cinema
independente americano, o “cinema do mundo”, divulgando as mais variadas
cinematografias e exibindo os melhores filmes selecionados e premiados
nos mais importantes festivais de cinema.
A Medeia exibe diariamente no Teatro Campo Alegre, às 18h30, às 21h30 e
ainda às 15h30 durante o fim-de-semana. No Teatro Rivoli, existe o ciclo “Ver
Primeiro”, onde há sessões às 19h00 e às 22h00 numa terça-feira por mês.

Numa época em que o inesperado abalou as certezas da modernidade
baseadas na ciência e na técnica, pensar a contingência e o seu oposto,
a necessidade, é pensar a possibilidade que uma coisa aconteça, não
aconteça, ou aconteça de outro modo, no confronto entre o imprevisível e o
providencial, entre o indeterminável e o constante. Para banir o contingente,
introduz-se a causalidade natural ou histórica, que releva da probabilidade –
como se o real fosse ordenado –, assim como a sua constante monotorização
e vigilância. O que é certo é que o contingente eclode uma e outra vez, pois
quanto maior o controlo mais o contingente emerge nas sua formas mais
brutais, a do acidente ou da catástrofe, ou mais leves, a da falha ou da avaria.
O jogo da contingência e do seu controlo são um dos traços característicos
da modernidade.

Mais informação For further information www.medeiafilmes.com

At a time when the unexpected has shaken the certainties of modernity based
on science and technique, thinking about contingency and its opposite,
necessity, is thinking about the possibility that something happens,
doesn't happen, or happens in another way, in the confrontation between
the unpredictable and the providential, between the indeterminable and
the constant. To banish the contingent, natural or historical causality is
introduced, which depends on probability – as if the real were ordered – as
well as its constant monitoring and surveillance. What is certain is that the
contingent breaks out again and again, because the greater the control, the
more the contingent emerges in its most brutal forms, that of accident or
catastrophe, or lighter, that of failure or breakdown. The game of contingency
and its control is one of the characteristic features of modernity.

CAMPO ALEGRE + RIVOLI

entrada gratuita free entrance

Medeia Filmes has been showing cinema in Portugal for more than 20 years and
at Teatro Campo Alegre for 15. It bets on quality and diversity, with exclusive
premieres, privileging European cinema, American independent cinema, the
“world cinema”, promoting the most varied cinematographies and showing the
best films selected and awarded in the most important film festivals.

6+

© DR

© Marcel Duchamp, Network of Stoppages (1914)

Maria Augusta Babo (FCSH – Universidade Nova de Lisboa)

© DR

PROGRAMAÇÃO
EM PARCERIA
In partnership

p.51

5€

60min

6+

25/01 — 30/01/22

4/02 — 6/02/22

Na sua sexta edição, o IndieJúnior — Festival Internacional de Cinema Infantil
e Juvenil do Porto regressa ao Teatro Rivoli e a outros espaços no Porto,
para apresentar o cinema infantil e juvenil mais criativo e original que se faz
pelo mundo fora.
O Festival integra uma competição internacional de longas e
curtas-metragens, com cerca de 50 filmes recentes, entre ficções,
documentários e animações, quase todos em estreia nacional, e que são
avaliados por três júris que atribuem o palmarés do Festival. Vários dos
filmes a concurso são selecionados por alunos de escolas da cidade (do
pré-escolar ao secundário) que fazem parte da iniciativa “Eu Programo um
Festival de Cinema”, organizada em parceria com o Paralelo — Programa de
Artes Performativas do Teatro Municipal do Porto.
De 25 a 30 de janeiro de 2022, o IndieJúnior traz ao Porto uma grande festa do
cinema, uma ponte para o grande ecrã onde cabem todas as ideias e sonhos.
In its sixth edition, IndieJúnior – International Children’s and Youth Film Festival of
Porto returns to Teatro Rivoli and some other venues in Porto to present the most
creative and original children’s and youth films being made around the world.
The festival includes an international competition comprising short and
feature-length films with about 50 new productions (fiction, documentary
and animation films), almost all of which Portuguese premieres, that will be
evaluated by three juris that decide the winners. Several films in competition
are selected by students from the city schools (from kindergarten to high
school) that are part of the initiative “I programme a film festival!”, organised in
partnership with Teatro Municipal do Porto’s Paralelo – Approach Programme
to Performing Arts.
Between January 25 and 30, 2022, IndieJúnior will bring a great film celebration
to Porto, a bridge to the big screen, which can fit all ideas and dreams.
Mais informações For further information www.indiejunior.com

música music

© Os Fredericos

© DR

cinema

O Festival Porta-Jazz está de volta ao Teatro Rivoli num muito esperado
regresso. Após um ano de indecisões e proibições, a associação
Porta-Jazz pode de novo celebrar o Festival dentro de portas e, assim,
normalizar processos interrompidos e alterados nestes anos pandémicos.
Este festival será, mais uma vez, a maior mostra da intensa atividade desta
associação. Uma atividade que assenta sobretudo na divulgação de
um meio jazzístico local, quer em forma de uma programação regular e
semanal, quer pelos vários ciclos em parceria que decorrem ao longo do
ano, sem esquecer os lançamentos do carimbo Porta-Jazz, braço editorial
da associação que conta com 77 discos editados até à data.
Neste 12º Festival Porta-Jazz, espera-se mais de uma dezena de concertos
a envolver várias dezenas de músicos nacionais e internacionais com
encomendas de obras, estreias de projetos e novas criações em
residência e interações com outras áreas artísticas como a dança e as
artes plásticas.
Três dias intensos com jazz e a melhor música improvisada que por aqui se
vai fazendo.
Um espelho fiel e genuíno de uma comunidade artística que se vai tornando
cada vez mais forte e consolidada.
The Porta-Jazz Festival is back to Teatro Rivoli in a much anticipated return.
After a year of indecisions and prohibitions, the Porta-Jazz Association is
able to once again celebrate the Festival indoors and thus return processes
that were halted and changed during these pandemic years to normal.
This festival shall once again be the largest showcase of the Association’s
intense activity, which is mostly based on promoting the local jazz scene, be
it with a regular, weekly programme, or with the several partnerships taking
place throughout the year, not forgetting the releases by the Porta-Jazz
label, which has already launched 77 records.
The 12th Porta-Jazz Festival will feature more than ten concerts and
involve several dozen musicians from Portugal and abroad, comprising
commissioned works, premieres, new in-residence creations and
interactions with other artistic fields such as dance and visual arts.
Three intense days with jazz and the best improvised music in these parts.
An accurate and authentic mirror of an artistic community that is ever more
strong and well-established.
Mais informações For further information www.portajazz.com

RIVOLI Vários espaços various spaces

RIVOLI Vários espaços various spaces

Logo após o espetáculo ou sessão de cinema, ficamos nos nossos lugares
para uma conversa aberta a todo o público. Poderá o diálogo sobre
um espetáculo alargar o debate a outras áreas do saber e do viver em
sociedade, aqui e agora?
Right after the show or film screening, we remain in our seats for a conversation
open to everyone. Could a dialogue focused on a specific show extend the
debate to other areas of knowledge and living in society, here and now?

PARALELO
Programa de
Aproximação
às Artes
Performativas

© Louise Quignon

IndieJúnior Porto Porta-Jazz

CONVERSAS TALKS

fevereiro february

19:30

22 ter tue

RIVOLI Pequeno Auditório

Sessão comentada com
Phia Ménard e Tiago Guedes
Commented film screening with
Phia Ménard and Tiago Guedes
No âmbito de within the scope of Foco Phia Ménard (p. 30)
março march

4 sex fri

RIVOLI Grande Auditório

Conversa pós-espetáculo moderada por
Post-performance talk moderated by
Ana Cristina Pereira
No âmbito de within the scope of Cornucópia (p. 39)

O Paralelo – Programa de Aproximação às Artes Performativas do TMP
tem na mediação o seu principal eixo de ação, propondo um conjunto de
conteúdos e atividades conectados com a programação artística. A partir
da diversidade das obras artísticas apresentadas, o Paralelo pretende
possibilitar aos públicos do TMP um diálogo próximo e construtivo com
estas obras, equipas artísticas e processos de criação, fornecendo chaves
para um descortino consciente e sustentado. O programa visa, assim,
expandir a reflexão e o debate sobre as artes performativas na sua desejável
relação com outras áreas artísticas, do saber e do viver em sociedade.
Damos a conhecer as atividades previstas para o período entre janeiro e
março de 2022 nas páginas que se seguem.

Conversa Talk com with
Cristina Grande, Tiago Guedes, Luca
Giacomo Schulte e and Emmanuel Eggermont

Paralelo – Approach Programme to the Performing Arts of TMP has mediation
as its main line of action and it puts forward a series of contents and
activities linked to its artistic programme. Based on the variety of the works
presented, Paralelo seeks to enable the audiences of TMP to establish a
close and constructive dialogue with those works, artistic teams and creative
processes, providing the keys for a conscious and sustained unveiling. The
goal is to expand reflection and discussion about performing arts in their
desirable relation with other arts, fields of knowledge and living in society. We
unveil the activities taking place between January and March of 2022 in the
following pages.

No âmbito de within the scope of
An Evening with Raimund (p. 41)

Para mais informações e inscrição prévia For more information and registration
paralelo.tmp@agoraporto.pt

13 dom sun

18:45

RIVOLI Grande Auditório

HISTÓRIA(S) DA DANÇA (HI)STORIES OF DANCE

É uma oficina que acontece associada a um espetáculo, desafiando
quem nela participa a experimentar, pelo movimento, o vocabulário e
a dramaturgia de determinada obra. Esta oficina possibilita uma breve
abordagem a diferentes linguagens artísticas e proporciona uma relação
com os espetáculos bastante diferente da habitual.

Há quem diga que precisamos de uma enciclopédia ou de um manual para
melhor entender um espetáculo de dança contemporânea. Gostamos de
enciclopédias e de manuais. Nesta atividade, cada sessão é um fascículo.
Nesta atividade, cada pessoa constrói a sua enciclopédia, o seu manual.
A sua história da dança. A partir de novas obras de artistas consagrados,
bem como remontagens de peças icónicas, vamos acompanhar alguns dos
espetáculos de dança da temporada na companhia de quem investiga e
escreve sobre dança.

Always associated with a given performance, this workshop challenges the
participants to try its vocabulary and dramaturgy through movement. It allows
for a brief approach to different artistic languages and enables one to relate
to the performances in a way that is rather different than the usual.
fevereiro february

5 sáb sat

17:00 — 18:00

CAMPO ALEGRE Sala de Ensaios

Aquecimento Paralelo com with Ece Canli
No âmbito de within the scope of RETRATOS II (p. 24)
março march

19 sáb sat

17:00 — 18:00

RIVOLI Pequeno Auditório

Aquecimento Paralelo com with Elisabeth Lambeck
No âmbito de within the scope of OCD Love (p. 43)

Some say that we need an encyclopaedia or a manual to better understand a
contemporary dance performance. We like encyclopaedias and manuals. In
this activity, each session is a fascicle. In this activity, each one builds their
own encyclopaedia, their manual. Their own history of dance. Based on new
works by established artists, as well as re-assemblies of iconic pieces, we
will follow some of the dance pieces of the season accompanied by who
researches and writes about dance.
fevereiro february

26 sáb sat

17:00 — 18:30

RIVOLI + TMP ONLINE ZOOM

História(s) da Dança: Phia Ménard com with
Rogério Nuno Costa
No âmbito de within the scope of Foco Phia Ménard (p. 30)

Palco Para Toda a Obra A Stage Fits All com with
Ángela Diaz Quintela
Palco Para Toda a Obra pode ser uma oficina, mas não é só isso. Pode ser
uma visitação, mas não é só isso. Pode ser uma conversa, mas não é só isso.
Palco para toda a obra é sobre a descoberta — dos bastidores e do palco,
da montagem e do ensaio, da obra e do artista.
Ángela Diaz Quintela propõe a crianças dos 8 aos 12 anos uma descoberta
pela experiência, e em conjunto, das diferentes fases de construção de um
espetáculo e de novas perspetivas de olhar o trabalho artístico.

14 sex fri

14:30

O ensaio é o espaço de experimentação, criação e preparação de um
espetáculo. É um momento de grande intimidade entre quem cria,
quem dirige e quem interpreta. Desafiamos as escolas de dança
a conhecer os processos de trabalho que estão por detrás do
desenvolvimento da criação artística da CNB.
The rehearsal is the space for experimentation, creation and
preparation of a show. It is a moment of great intimacy between those
who create, those who direct and those who perform. We challenge
dance schools to get to know the work processes that are behind the
development of CNB's artistic creation.

© João Peixoto

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

RIVOLI Grande Auditório

12 sáb sat

RIVOLI + TMP ONLINE ZOOM

O Teatro Municipal do Porto abre as portas dos seus dois polos, Rivoli e
Campo Alegre, de forma a desvendar os seus bastidores. Uma visita guiada
que pretende dar a conhecer estes dois teatros, o trabalho desenvolvido e a
equipa que neles trabalha.

janeiro january

Ensaio aberto Open rehearsal
17:00 — 18:30

VISITAS GUIADAS GUIDED TOURS

Palco para Toda a Obra (A Stage Fits All) could be just a workshop, but it’s
more than that. It could be just a visit, but it’s more than that. It could be
just a conversation, but it’s more than that. Palco para Toda a Obra is about
discovering — the backstage and the stage, the set-up and the rehearsal, the
work and the artist.
Ángela Diaz Quintela offers children aged 8 to 12 the chance to jointly explore
through experience the different stages of putting up a performance and new
ways of looking at the artistic work.

No âmbito de within the scope of Noite Branca:
Concerto Barocco + Shostakovitch Pas de Deux + Snow (p. 7)

No âmbito de within the scope of
An Evening with Raimund (p. 41)

março march

MASTERCLASSES

19 sáb sat

Um momento de partilha e aprendizagem que privilegia uma interação
mais próxima com artistas de renome nacional ou internacional que
apresentam o seu trabalho no Teatro Municipal do Porto e profissionais
ou estudantes que pretendam construir um conhecimento mais
aprofundado sobre o corpo de trabalho ou obra apresentados através
do questionamento e da experimentação.

17:15

CAMPO ALEGRE Café-Teatro

O Meu Ministério da Educação Conferência Conference
No âmbito de within the scope of Má Educação (p. 42)
Um encontro para pensar em conjunto uma ideia utópica de educação com
o contributo de várias vozes, dos mais jovens aos mais experimentados,
crianças e adultos especialistas em educação, com a liberdade dos
sonhadores. A oportunidade para ultrapassar o capital de queixa sobre o
que existe, para se poder inventar o que gostávamos que existisse.

A moment for sharing and learning, through a closer interaction with
nationally or internationally renowned artists who present their work at
Teatro Municipal do Porto and professionals or students who intend to
build a deeper knowledge about the body of work or piece presented
through questioning and experimentation.

A meeting to think together about a utopian idea of education along with the
contribution of several voices, from the youngest to the most experienced,
children and adults experts in education, with the freedom of dreamers. The
opportunity to go beyond the value of complaining about what exists, to be
able to invent what we would like to exist.

fevereiro february

10:00 — 13:00

janeiro — março january — march

março march

História(s) da Dança: Raimund Hoghe com with
Tiago Bartolomeu Costa

19 sáb sat

ATIVIDADES PARA ESCOLAS ACTIVITIES FOR SCHOOLS

© José Caldeira

AQUECIMENTO PARALELO

RIVOLI Sala de Ensaios

No âmbito de within the scope of Foco Phia Ménard (p. 30)

2.50€ / gratuito free*

* mediante apresentação
de bilhete para o espetáculo
upon presentation of the
ticket for the performance

© Rosa Frank

Masterclass com with Phia Ménard

gratuito free*

p.55

* mediante inscrição prévia
upon previous registration

paralelo.tmp@agoraporto.pt

gratuito free*

* mediante inscrição prévia
upon previous registration

paralelo.tmp@agoraporto.pt

gratuito free*

* mediante inscrição prévia
upon previous registration

paralelo.tmp@agoraporto.pt
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CAMPO ALEGRE Café-Teatro

Inês Campos & Teia Campos Castor & Pollux – considerate lilia
20 qui thu

14:30
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PALÁCIO DO BOLHÃO Salão Nobre

Erva Daninha Dual SIM
21 sex fri

10:30

14:30
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CAMPO ALEGRE Café-Teatro

Inês Campos & Teia Campos Castor & Pollux – considerate lilia
21 sex fri

10:30

14:30
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PALÁCIO DO BOLHÃO Salão Nobre

Erva Daninha Dual SIM
22 sáb sat

15:00

CAMPO ALEGRE Café-Teatro

Inês Campos & Teia Campos Castor & Pollux – considerate lilia
22 sáb sat

16:30

PALÁCIO DO BOLHÃO Salão Nobre

Erva Daninha Dual SIM
23 dom sun

15:00

CAMPO ALEGRE Café-Teatro

Inês Campos & Teia Campos Castor & Pollux – considerate lilia
23 dom sun

17:00

48h

TMP ONLINE

Inês Campos & Teia Campos Castor & Pollux – considerate lilia
23 dom sun

16:30

PALÁCIO DO BOLHÃO Salão Nobre

Erva Daninha Dual SIM
fevereiro february

23 qua wed

09:45

11:15

14:30

ls

choo
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esco

CAMPO ALEGRE

Grande Auditório

Phia Ménard / Cie Non Nova L'après-midi
d'un foehn Version 1 [A tarde de um Fauno Versão 1]
março march

17 qui thu

14:30

CAMPO ALEGRE Palco do Auditório

ILGP

Formiga Atómica Má educação — Peça em 3 rounds
18 sex fri

10:30

14:30
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CAMPO ALEGRE Palco do Auditório

Formiga Atómica Má educação — Peça em 3 rounds
19 sáb sat

16:00

ILGP

CAMPO ALEGRE Palco do Auditório

Formiga Atómica Má educação — Peça em 3 rounds

Phia Ménard / Cie Non Nova, L'après-midi d'un foehn [Version 1] © Jean-Luc Beaujault

Espetáculos
para escolas
e famílias
Performances
for schools
and families

janeiro january

TMP ONLINE

janeiro january

23 dom sun

17:00

48h

Inês Campos & Teia Campos
Castor & Pollux – considerate lilia
23 dom sun

21:30

24h

Instável - Centro Coreográfico & Helder Seabra
Lowlands
fevereiro february

9 qua wed

17:00

24h

Teresa Coutinho SOLO
9 qua wed

17:00

24h

Sónia Baptista Triste in English from Spanish
16 qua wed

17:00

24h

Nesta temporada, o Teatro Municipal do Porto acontece
também nos palcos digitais! Numa altura em que as lotações
dos auditórios dos Teatros são limitadas, lançamo-nos internet
fora permitindo assim, a quem está longe ou em casa, assistir
à nossa programação. Os espetáculos, criteriosamente
filmados no Teatro Municipal do Porto e editados de forma
a permitir a melhor tradução para o ecrã, serão transmitidos
na Bilheteira Online (BOL) e ficarão disponíveis online
durante 24 horas. Paralelamente, as sessões do programa
História(s) da Dança decorrem, em simultâneo, via Zoom.
Ao longo da temporada, várias ações do Paralelo poderão
ser acompanhadas nas nossas redes sociais.
This season, the Teatro Municipal do Porto also takes place
on digital stages! At a time when theatre auditorium seats
are limited, we launched the internet outside, thus allowing
those who are away or at home to watch our program. The
performances, carefully filmed at the Teatro Municipal do
Porto and edited in order to allow the best translation for the
screen, will be broadcasted on Bilheteira Online (BOL) and
will be available online for 24 hours. At the same time, the
sessions of (Hi)stories of Dance programme take place on
Zoom. Throughout the season, several Paralelo activities can
be followed on our social networks.

Palcos Instáveis António

Onio POWER +
Juliana Fernandes & Victor Gomes
Na ausência da Ternura +
Lea Siebrecht A Matriz

20 dom sun

17:00

ILGP

24h

Quintas de Leitura
Não me perguntes se as serpentes choram
26 sáb sat

17:00 — 18:30

ZOOM (gratuito free)

PARALELO

História(s) da Dança: Phia Ménard com with
Rogério Nuno Costa
março march

6 dom sun

17:00

ILGP

24h

Quintas de Leitura
O vento dos poemas não faz mexer uma folha
12 sáb sat

17:00 — 18:30

ZOOM (gratuito free)

PARALELO

História(s) da Dança: Raimund Hoghe com with
Tiago Bartolomeu Costa
23 qua wed

17:00

24h

Sharon Eyal & Gui Behar / L-E-V OCD Love
Mais informação For further information
www.teatromunicipaldoporto.pt
Bilhetes digitais à venda em Digital tickets available at
www.tmp.bol.pt

Departamento
de Artes
Performativas da
Ágora — Cultura
e Desporto E.M. /
Câmara Municipal
do Porto

Marquês

CAMPUS Paulo Cunha e Silva
Travessa dos Campos 144
4000-153 Porto

Casa da Música

+ 351 223 392 216
campuspcs@agoraporto.pt
www.campuspcs.pt

Carolina Michaelis
Praça de
Mouzinho de
Albuquerque
Lapa
Faria Guimarães
204

20 min.

35 min.
40 min.

Cemitério de Agramonte

15 min.

Praça da
República
Jardim Botânico
do Porto

20 min.
302

Trindade

703
10 min.

200
207
500
30 min.

25 min.

15 min.

TEATRO CAMPO ALEGRE
Rua das Estrelas
4150-762 Porto

Praça de
Carlos
Alberto

+351 223 392 200
geral.tmp@agoraporto.pt
www.teatromunicipaldoporto.pt

Bolhão
Aliados

Jardins do
Palácio de
Cristal

Ponte da Arrábida

TEATRO RIVOLI +
DDD — Festival Dias da Dança
Praça D. João I
4000-295 Porto

Hospital
Santo
António
Torre dos
Clérigos
Rio Douro

São Bento

+351 223 392 200
geral.tmp@agoraporto.pt
infoddd@agoraporto.pt
www.teatromunicipaldoporto.pt
www.festivalddd.com

CAMPUS

Paulo Cunha e Silva
O CAMPUS Paulo Cunha e Silva é um novo centro de residências artísticas e
espaço de trabalho para as artes performativas, na cidade do Porto.
O projeto pretende viabilizar a criação de uma forma mais sustentável,
permitindo um espaço e um tempo para quem cria, adequado ao momento
presente, onde a experimentação e criação de comunidade são fulcrais. O
centro procura dar resposta a novos formatos de apoio a práticas artísticas,
não incidindo na sua apresentação, e sobretudo reparar a ausência de
espaços de trabalho para a comunidade artística da cidade, numa lógica de
continuidade e de cuidado.
CAMPUS Paulo Cunha e Silva is a new centre for artistic residencies and a
workspace for the performing arts in the city of Porto.
The project intends to facilitate creation in a more sustainable way, providing
the artists with a space and a time that suit the present moment, when
experimenting and creating as a community is vital. The centre seeks to
tackle new ways of supporting artistic practices that do not focus on the
presentation, and above all to fix the lack of workspaces for the city’s artists,
favouring continuity and care.

CAMPUS x TMP
AULAS ABERTAS PARA PROFISSIONAIS
OPEN CLASSES FOR PROFESSIONALS
janeiro january

24 seg mon ‣ 28 sex fri

Coreógrafo de Choreographer of
Lowlands (p. 18)
fevereiro february

21 seg mon ‣ 25 sex fri

Reclamar Tempo
2ª edição edition

Travessa dos Campos, 144
4000-153 Porto
223 392 216
campuspcs@agoraporto.pt

www.campuspcs.pt

© José Caldeira

Residências Técnicas
Technical Residencies

Aulas abertas
para profissionais
Open classes
for professionals

Marion Blondeau
Intérprete de Dancer of
Cie Non Nova (p. 30)

Residências Artísticas
Artistic Residencies

Reservas de espaços
Spaces Booking

Helder Seabra

19.04. —
01.05.2022

Porto
Matosinhos
Gaia

festivalddd.com
ORGANIZAÇÃO
ORGANISED BY

COORGANIZAÇÃO
CO-ORGANISED BY

MECENAS
SPONSORED BY

INFO

TEATRO RIVOLI
ter tue — sex fri

RESERVAS RESERVATIONS

13:00 — 22:00

sáb sat

14:30 — 22:00

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@agoraporto.pt

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.

COMO CHEGAR DIRECTIONS
TEATRO CAMPO ALEGRE
seg mon — dom sun

14:30 — 19:00

19:30 — 22:00

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

BILHETEIRA TICKET OFFICE
12€ Espetáculos internacionais International performances
9€ Espetáculos nacionais Portuguese performances
7€ Preço especial reduzido Special reduced price
2.50€ Preço por estudante/criança até aos 12 anos —

Espetáculos Escolas e Famílias
Price per student/children up 12 — Schools and Families Performances

Os espetáculos para escolas e famílias não se encontram ao abrigo dos descontos previstos
abaixo. Entrada gratuita para docentes e pessoal técnico acompanhante dos grupos
escolares. Adultos acompanhantes de crianças usufruem do preço especial reduzido (limite
de 1 acompanhante por criança). The following discounts do not apply to the performances for
schools and families. School groups’ accompanying teachers and staff with free entry. Adults
accompanying children benefit from the special reduced price (limit of 1 person per child).

CINEMA
3€ Rivoli (preço único single price)
5.50€ Medeia 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)

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

CAFÉ RIVOLI
ter tue — sáb sat

12:00 — 22:30

dom sun

Nos dias sem espetáculos o Café Rivoli encerra às 19:00 On days without performances Café Rivoli closes at 19:00

No terceiro piso do Teatro Rivoli, e com uma vista privilegiada sobre a
Praça D. João I, encontra-se o Café Rivoli, um dos espaços mais versáteis
e modernos da cidade. Este espaço surge da necessidade de um local
onde quem visita o Teatro pudesse descontrair antes e depois de um
espetáculo. Com uma carta variada, com menus ao almoço e brunches
ao fim de semana, este é um espaço caracterizado por uma decoração
minimalista, com assinatura do atelier de arquitetura Cirurgias Urbanas.
On the third floor of the Teatro Rivoli, and with a privileged view over Praça
D. João I, you will find Café Rivoli, one of the most versatile and modern spaces
in the city. This space arises from the need for a place where visitors to the
Theater could relax before and after a show. With a varied menu, with lunch
menus and brunches during the weekend, this is a space characterized by a
minimalist decoration, signed by the architecture studio Cirurgias Urbanas.

Preços sujeitos a alteração por decisão de promotor externo. As sessões de cinema não se
encontram ao abrigo dos descontos previstos abaixo. Prices may be subject to changes due
to decision from external promoters. The following discounts do not apply to the film sessions.

50% Portadores do Cartão Porto., estudantes universitários, responsáveis

Entrada gratuita para acompanhante de pessoas com necessidades específicas.
Free entry for carer or companion of people with disabilities.

20% Entidades detentoras de (novos) protocolos com o TMP
Institutions and companies under new agreements with TMP

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

Comboio train
Estação de São Bento

Comboio train
Campanhã

Metro
Trindade, Aliados

Metro
Casa da Música

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
OTHER INFORMATION
A lotação é limitada, de acordo com as directrizes
da Direção-Geral da Saúde. O uso de máscara é
obrigatório em todo o espaço.
Capacity is limited, in accordance with the guidelines of
the Directorate-General for Health. Always wear your mask.
Por favor mantenha a distância de segurança no interior do teatro.
No final da apresentação, por favor aguarde no lugar até orientação
da assistência de sala para uma saída coordenada.
Please keep a safe distance inside the theater.
At the end of the performance await guidance from ushers.

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 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), Teatro
Académico Gil Vicente (Coimbra),
Teatro Micaelense (Ponta Delgada),
Teatro Municipal da Guarda,
Teatro Nacional São João (Porto),
Cine-Teatro Louletano (Loulé) e
São Luiz Teatro Municipal (Lisboa).

The 5 Sentidos [5 Senses] network
was established in 2009, in the
scope of QREN 2007-2013, in order
to promote networked cultural
programming and artistic production.
This cultural programming network
is composed by Teatro Municipal do
Porto (Porto), Teatro Viriato (Viseu),
Centro Cultural Vila Flor (Guimarães),
Teatro Académico Gil Vicente
(Coimbra), Teatro Micaelense
(Ponta Delgada), Teatro Municipal
da Guarda, Teatro Nacional São
João (Porto), Cine-Teatro Louletano
(Loulé) and São Luiz Teatro Municipal
(Lisboa Lisbon).

APOIOS & PARCERIAS SUPPORT & PARTNERSHIPS
Evento organizado no âmbito da Temporada Portugal-França 2022
Event organized under the Portugal-France 2022 Season

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.

35% Cartão Rivoli Alegre, entidades beneficiárias do programa Campo

pessoas com necessidades específicas. Reduced visibility seats, performing
arts professionals, people with disability

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

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.

Não é permitida a entrada nas salas após o início do espetáculo, salvo indicação
em contrário da assistência 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.

de programação e titulares de passes DDD, profissionais da Câmara
Municipal do Porto e Empresas Municipais, entidades Mecenas do TMP/
DDD, menores de 25 anos, maiores de 65 anos. Porto. card holders,
university students, programmers and holders of DDD passes, Porto City
Council and municipal companies workers, TMP/DDD sponsor entities,
under 25, over 65.

30% Lugares de visibilidade reduzida, profissionais das artes do espetáculo,

TEATRO CAMPO ALEGRE
Rua das Estrelas
4150-762 Porto

Todas as salas têm acesso e lugares disponíveis para pessoas com
mobilidade reduzida ou condicionada. All venues can be accessed by and
have designated seats for people with reduced mobility.

DESCONTOS DISCOUNTS

Aberto, grupos de 10 ou mais pessoas, instituições de ensino. Rivoli Alegre
Card, beneficiary entities of Campo Aberto programme, groups of 10 pax
(minimum), educational institutions

12:00 — 19:00

TEATRO RIVOLI
Praça D. João I
4000-295 Porto

REDES DE PROGRAMAÇÃO
PROGRAMMING NETWORKS

CARTÃO CARD RIVOLI ALEGRE

Comité de mecenas da Temporada Portugal-França 2022

Menores de 3 anos podem assistir a espetáculos classificados
Sponsors
Committee
of the
Portugal-France
2022 Season
de
mecenas
da Temporada
Portugal-França
2022
Comité
mecenas
da
Temporada
Portugal-França
Comité Comité
de mecenas
Comité
da Temporada
de
mecenas
da de
Temporada
Portugal-França
2022
2022
Comité
dePortugal-França
mecenas
da Temporada
Portugal-França
2022 2022
“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).

Quer acompanhar a nossa programação mas não tem residência fiscal no Porto?
O Cartão Rivoli Alegre permite usufruir do desconto de 35% aplicado ao preço
Comité
de
da Portugal-França
Temporada
Portugal-França
Comité
deComité
mecenas
Temporada
Portugal-França
20222022 2022 2022
Comité
de mecenas
da mecenas
Temporada
de da
mecenas
da Temporada
Portugal-França
do bilhete, assim como o acesso privilegiado à informação sobre
a
programação
do TMP e iniciativas exclusivas. O desconto deste cartão é aplicável a apenas
A participação nas atividades em paralelo é feita mediante inscrição prévia,
um bilhete por espetáculo. Tem um custo associado de 2.50 euros e validade
limitada à lotação definida. Informações e pedidos de inscrição através
de um ano. Do you want to keep up with our programme and but do not have
de paralelo.tmp@agoraporto.pt. Prior registration is required to attend a
tax residency in Porto? Rivoli Alegre Card allows you to enjoy the 35% discount
workshop. There will be a set number of vacancies. For information and
applied to the ticket price, as well as privileged access to information about TMP
applications, e-mail us at paralelo.tmp@agoraporto.pt.
programme and exclusive initiatives. This card's discount applies to only one
ticket per performance. It has an cost of 2.50 euros and is valid for one year.
A informação presente nesta agenda poderá ser alterada por motivos
imprevistos. The information in this programme may be subject to changes
Para mais informações For further information bilheteira.tmp@agoraporto.pt
due to unforeseen circumstances.

Media Partner

Apoio a programação alemã
no TMP em 2021 / 2022
Support for german
programming at TMP
in 2021 / 2022

CALENDÁRIO CALENDAR
temporada season 2021/2022

21 sex fri

90º Aniversário Anniversary Teatro Rivoli

Inês Campos & Teia Campos
CASTOR & POLLUX – considerate lilia

10:30

CAMPO ALEGRE

10:30

PALÁCIO DO BOLHÃO

escolas schools

Erva Daninha DUAL SIM

14:30

PALÁCIO DO BOLHÃO

escolas schools

Erva Daninha DUAL SIM

14:30

CAMPO ALEGRE

20 dom sun

FEVEREIRO FEBRUARY

17:00

escolas schools

4 sex fri — 6 dom sun

19:30

12 qua wed
19:30

Guilherme de Sousa & Pedro Azevedo
FINISSAGE

CAMPO ALEGRE

Palmilha Dentada 12 Efeitos de Luz

RIVOLI

21:30

13 qui thu
19:30

Inês Campos & Teia Campos
CASTOR & POLLUX – considerate lilia

escolas schools

Palmilha Dentada 12 Efeitos de Luz

RIVOLI

RIVOLI

22:30 — 02:00

Instável – Centro Coreográfico & Helder Seabra
Lowlands
António Bandeiras + Pop'lar

RIVOLI

14 sex fri
14:30

RIVOLI

19:30

RIVOLI

19:30

Ensaio Aberto Open Rehearsal

Companhia Nacional de Bailado /
George Balanchine + Yannick Boquin + Luís Marrafa
Concerto Barocco + Shostakovich Pas de Deux + Snow
Palmilha Dentada 12 Efeitos de Luz

RIVOLI

15 sáb sat
17:00

RIVOLI

19:30

RIVOLI

Palmilha Dentada 12 Efeitos de Luz

Companhia Nacional de Bailado /
George Balanchine + Yannick Boquin + Luís Marrafa
Concerto Barocco + Shostakovich Pas de Deux + Snow

Companhia Nacional de Bailado /
George Balanchine + Yannick Boquin + Luís Marrafa
Concerto Barocco + Shostakovich Pas de Deux + Snow

RIVOLI

18 ter tue — 21 fri sex
19:30

90º Aniversário Anniversary Teatro Rivoli

Inauguração MAUS HÁBITOS

90º Aniversário Anniversary Teatro Rivoli

Cadernos do Rivoli 08–09

18:00

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO

19:30

RIVOLI

Palmilha Dentada 12 Efeitos de Luz

22:00

COLISEU PORTO AGEAS

Quintas de Leitura
No teu rosto começa a madrugada

20 qui thu

14:30

CAMPO ALEGRE

RIVOLI

19:30

CAMPO ALEGRE

Inês Campos & Teia Campos
CASTOR & POLLUX – considerate lilia

escolas schools

escolas schools

COLISEU PORTO AGEAS

Inês Campos & Teia Campos
CASTOR & POLLUX – considerate lilia

CAMPO ALEGRE

16:30

PALÁCIO DO BOLHÃO

19:30

RIVOLI

21:30

RIVOLI

Porta-Jazz

Erva Daninha DUAL SIM

Palmilha Dentada 12 Efeitos de Luz
Guilherme de Sousa & Pedro Azevedo
FINISSAGE
Quintas de Leitura
No teu rosto começa a madrugada

Erva Daninha DUAL SIM
Palmilha Dentada 12 Efeitos de Luz

RIVOLI

19:30

Filme

22:30 — 04:00

Instável – Centro Coreográfico & Helder Seabra
Lowlands
DJ Karpet + The Kampala Unit

RIVOLI

HHY + The Kampala Unit

RIVOLI

23 dom sun
15:00

90º Aniversário Anniversary Teatro Rivoli

Inês Campos & Teia Campos
CASTOR & POLLUX – considerate lilia

CAMPO ALEGRE

16:30

PALÁCIO DO BOLHÃO

17:00

RIVOLI

23 qua wed

Teresa Coutinho SOLO

CAMPO ALEGRE

19:30
21:30

CAMPO ALEGRE

11:15

17:00

CAMPO ALEGRE

Aquecimento Paralelo com with Ece Canli

19:30

CAMPO ALEGRE

Teresa Coutinho SOLO

21:30

CAMPO ALEGRE

Sónia Baptista Triste in English from Spanish

CAMPO ALEGRE

14:30

CAMPO ALEGRE

RIVOLI

Contingência e Necessidade Alexandre Quintanilha

9 qua wed
17:00

TMP ONLINE

24h

Teresa Coutinho SOLO

17:00

TMP ONLINE

24h

Sónia Baptista Triste in English from Spanish

17:00

TMP ONLINE

18:00

PASSOS MANUEL

21:30

TMP 24h
ONLINE

24h

Inês Campos & Teia Campos
CASTOR & POLLUX – considerate lilia
PAR(s) 2020/2021
Artes Performativas & Imagem Online

Diana Sá / Cão Danado Descanso na tua voz

RIVOLI

Diana Sá / Cão Danado Descanso na tua voz
UNDERSTAGE

RIVOLI

Novos Talentos Duo de Flauta e Piano Flute and Piano Duo
Tomás Pereira Celeste & Rodrigo Teixeira

RIVOLI

19:30 — 22:45
21:30

RIVOLI

17:00

RIVOLI +
TMP ONLINE

19:30

RIVOLI

IndieJúnior Porto

29 sáb sat

História(s) da Dança: Phia Ménard
com with Rogério Nuno Costa
Phia Ménard / Cie Non Nova
Contes Immoraux - Partie 1: Maison Mère

Juliana Fernandes &
Victor Gomes Na ausência da Ternura
+ Lea Siebrecht A Matriz

RIVOLI

CAMPO ALEGRE

Palcos Instáveis

Quintas de Leitura
O vento dos poemas não faz mexer uma folha

CAMPO ALEGRE

4 sex fri
19:30

22:30

mala voadora Cornucópia

RIVOLI

Conversa pós-espetáculo moderada por moderated by
Ana Cristina Pereira
UNDERSTAGE

RIVOLI

5 sáb sat

António Onio Power
+ Juliana Fernandes & Victor Gomes
Na ausência da Ternura + Lea Siebrecht A Matriz

TMP ONLINE

24h

Palcos Instáveis

CAMPO ALEGRE

Quintas de Leitura
Não me perguntes se as serpentes choram

17:00

Novos Talentos

RIVOLI

Ibertrio – Grandes Trios com piano Ibertrio – Great piano trios

Nuno Meira, Américo Martins & Isolda Crespi Rubio

António Onio Power

19:30

RIVOLI

Phia Ménard / Cie Non Nova Saison Sèche

TMP ONLINE

RIVOLI

Masterclass Phia Ménard

19:30

RIVOLI

Phia Ménard / Cie Non Nova Saison Sèche

24h

Quintas de Leitura O vento dos poemas
não faz mexer uma folha

12 sáb sat

19 sáb sat
10:00

mala voadora Cornucópia

RIVOLI

6 dom sun
17:00

18 sex fri
Palcos Instáveis

Phia Ménard / Cie Non Nova
L'après-midi d'un foehn

3 qui thu

19:30
21:30

escolas schools

© Jean-Luc Beaujault

Diana Sá / Cão Danado Descanso na tua voz

16 qua wed
17:00

Phia Ménard / Cie Non Nova
L'après-midi d'un foehn

26 sáb sat

22:00

12 sáb sat
17:00

escolas schools

MARÇO MARCH

19:30 — 22:45
22:30

Phia Ménard / Cie Non Nova
L'après-midi d'un foehn

Phia Ménard / Cie Non Nova
Contes Immoraux - Partie 1: Maison Mère

RIVOLI

17 qui thu

RIVOLI

CAMPO ALEGRE

RIVOLI

11 sex fri

Instável – Centro Coreográfico & Helder Seabra
Lowlands

25 ter tue — 30 dom sun

21:30

19:30 — 22:45

escolas schools

25 sex fri
19:30

8 ter tue
18:30

CAMPO ALEGRE

09:45

Sónia Baptista Triste in English from Spanish

5 sáb sat

Erva Daninha DUAL SIM
Palmilha Dentada 12 Efeitos de Luz

Les garçons sauvages de by Bertrand Mandico

4 sex fri

10 qui thu

90º Aniversário Anniversary Teatro Rivoli

PALÁCIO DO BOLHÃO

19:30

22:00

15:00

90º Aniversário Anniversary Teatro Rivoli

Catarina Miranda POROMECHANICS

19 qua wed

14:30

HHY + The Kampala Unit

RIVOLI

22 sáb sat

23:00

16 dom sun
19:30

23:00

Quintas de Leitura Não me perguntes se
as serpentes choram

24h

22 ter tue

RIVOLI

JANEIRO JANUARY

TMP ONLINE

17:00

RIVOLI +
TMP ONLINE

19:30

RIVOLI

História(s) da Dança: Raimund Hoghe
com with Tiago Bartolomeu Costa
An Evening with Raimund

13 dom sun
17:00

RIVOLI

An Evening with Raimund

18:45

RIVOLI

Conversa Talk com with Cristina Grande,
Tiago Guedes, Luca Giacomo Schulte
e and Emmanuel Eggermont

17 qui thu
CAMPO ALEGRE

escolas schools

Formiga Atómica
Má educação — Peça em 3 rounds

10:30

CAMPO ALEGRE

escolas schools

Formiga Atómica
Má educação — Peça em 3 rounds

14:30

CAMPO ALEGRE

escolas schools

Formiga Atómica
Má educação — Peça em 3 rounds

19:30

RIVOLI

14:30

18 sex fri

Sharon Eyal & Gai Behar / L-E-V OCD Love

19 sáb sat
16:00

CAMPO ALEGRE

Formiga Atómica
Má educação — Peça em 3 rounds

17:15

CAMPO ALEGRE

O Meu Ministério da Educação

17:00

RIVOLI

Aquecimento Paralelo com with Elisabeth Lambeck

19:30

RIVOLI

Sharon Eyal & Gai Behar / L-E-V OCD Love

21:30

CAMPO ALEGRE

Dinis Machado
L’Aprés-midi D’une Faune

Palcos Instáveis

22 ter tue
18:30

RIVOLI

Contingência e Necessidade Maria Augusta Babo

23 qua wed
17:00

TMP ONLINE

24h

Sharon Eyal & Gai Behar / L-E-V OCD Love

25 sex fri
19:30

CAMPO ALEGRE

Julian Hetzel Mount Average

21:30

CAMPO ALEGRE

Mafalda Banquart & Emanuel Santos
What Plato said to Ariana Grande

CAMPO ALEGRE

Julian Hetzel Mount Average

18:00

CAMPO ALEGRE

Xana Novais Como matar mulheres nuas

21:30

CAMPO ALEGRE

Mafalda Banquart & Emanuel Santos
What Plato said to Ariana Grande

© Tiago Jácome

14:30

© Gil Shani

26 sáb sat

Phia Ménard / Cie Non Nova, Contes Immoraux — Partie 1: Maison Mère © Jean-Luc Beaujault

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO
Presidente Mayor
Rui Moreira

TEATRO MUNICIPAL DO PORTO
RIVOLI • CAMPO ALEGRE

ÁGORA — CULTURA E DESPORTO, E.M.

DIREÇÃO DIRECTION

Presidente do Conselho de Administração
Chairman of the Board of Directors
Catarina Araújo

Direção Artística Artistic Direction
Tiago Guedes

Administradores Executivos Executive Directors
César Navio
Ester Gomes da Silva
Diretora Geral da Unidade Orgânica da Cultura
General Director of the Organic Unit For Culture
Francisca Carneiro Fernandes
Diretor do Departamento de Artes Performativas
Director of the Performing Arts Department
Tiago Guedes

Direção Executiva Executive Direction
Francisca Carneiro Fernandes
Coordenação Artística Artistic Coordination
Francisco Malheiro
Coordenação Administrativa
Administrative Coordination
Pedro Silva
Assistente de Direção Executiva
Direction Assistant
Ana Sousa

Secretariado de Direção Secretariat
Mariana Melo Vergueiro

Fotografia Photography
José Caldeira

Apoio Administrativo Administrative Support
Elisabete Veiga

Vídeo Video
a-tundra

Motorista Driver
João Nunes

Interpretação em Língua Gestual Portuguesa
Portuguese Sign Language Interpretation
Cláudia Braga

Quintas de Leitura & Literatura Literature
João Gesta
Escolas, Famílias e Comunidade
Schools Families & Community
Ana Cristina Vicente
PRODUÇÃO PRODUCTION
Coordenação Coordination
Marina Freitas
Assistente de Coordenação
Assistant Coordinator
Carla Moreira
Gestão de projeto Project Management
DDD – Festival Dias da Dança
Daniela Costa
Gestão de projeto Project Management
CAMPUS Paulo Cunha e Silva
Paulo Covas

Design
Marta da Silva, Pedro Bento
Impressão Printing
Diário do Porto, Lda
7.500 exemplares copies

Design
Marta da Silva, Pedro Bento

Assessoria de Imprensa Press Officer
Bruno Malveira (The Ugly Duckling Agency)

Artes Performativas
Performing Arts
Cristina Planas Leitão

Tradução Translation
Nuno Ventura Barbosa

Digital
Francisco Santos, Pedro Sousa

Assistente Financeiro Financial Assistant
Simão Sousa Branca

Assistente de Direção Artística
Artistic Direction Assistant
Joana Ferreira

Fotografia Photography
José Caldeira

Gestão de projeto Project Management
DDD – Festival Dias da Dança
Vítor Pinto

Assistente Jurídica Legal Assistant
Mafalda Girão

Direção Direction
Tiago Guedes

Edição e revisão Edition and proofreading
Leonor Tudela, Francisco Malheiro,
Cristina Planas Leitão

Coordenação Coordination
Leonor Tudela

Mediação Mediation
Jonathan da Costa (Chefe de Equipa
Team Leader), Pedro Galante, Rute Pimenta
(Escolas, Famílias e Comunidade
Schools Families & Community)

PROGRAMAÇÃO PROGRAMMING

COLOPHON

COMUNICAÇÃO E MEDIAÇÃO
COMMUNICATION AND MEDIATION

Chefe de Produção Head of Production
Cristina Oliveira
Produção Executiva Executive Production
Bryan Morgado, Catarina Mesquita,
Margarida Carronda, Marta Lima,
Tânia Rodrigues, Teresa Leal, Vera Miranda

FRENTE DE CASA E BILHETEIRA
FRONT OF HOUSE AND TICKET OFFICE
Chefe de equipa Team Leader
Vânia Ferreira
Assistente Assistant
Vítor Hugo Sousa
Bilheteiras Ticket Office
Catarina Ferreira, Diana Festa,
Inês Faria, Maria Glória Ribeiro
Assistentes de Sala Ushers
João Brandão, Vanessa Borges
TÉCNICA TECHNICAL DEPARTMENT
Coordenação Coordination
Francisco Teles
Assistente de Coordenação
Assistant Coordinator
Luísa Osório
Assistente Administrativa de Coordenação
Coordination Administrative Assistant
Vanessa Freitas
Direção de cena Stage management
Adriana Brandão, Gonçalo Gregório,
Vanessa Santos
Som Sound
Tiago Ralha (Chefe de Equipa Team Leader),
André Leite, Luís Carlos Pereira, Tiago Pinto
Luz Lighting
Romeu Guimarães (Chefe de Equipa
Team Leader), José Cunha, Luís Silva,
Manuel Alão, Mariana Rêgo, Rui Barbosa
Maquinaria Machinery
António Silva (Chefe de Equipa Team Leader),
João Queirós, Marco Silva,
Nuno Brandão, Paulo Pereira
Audiovisuais Audio-visuals
Emanuel Malveiro, Ricardo Cabral

MANUTENÇÃO MAINTENANCE
Coordenação Coordination
João Bastos
Técnicos de manutenção
Maintenance technicians
Francisco Choupina (Chefe de Equipa
Team Leader), André Gomes,
João Garcia, Jorge Soares
Apoio Informático IT Support
João Carvalhido, Paulo Moreira,
Ricardo Faria, Ricardo Santos
SEGURANÇA SECURITY
RONSEGUR - Rondas e Segurança, S.A.
LIMPEZA CLEANING
QUALITTÁ - Pinto & Azevedo, Unipessoal, Lda

