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On-site and on-line, the driving
force of the Department of
Performing Arts of Ágora —
Cultura e Desporto E.M. /
Câmara Municipal do Porto

Os primeiros meses da nossa agenda são sempre intensos. Coreógrafos
como Jan Martens, Maguy Marin (que remontará no Rivoli o seu
icónico UMWELT), Vera Mantero, Marlene Monteiro Freitas ou Dimitris
Papaioannou partilharão os nossos palcos com os encenadores e
companhias da cidade como Diogo Freitas, Paulo Mota, Ensemble
— Sociedade de Actores ou Teatro Experimental do Porto (TEP).
Apresentaremos diferentes focos de programação dedicados às formas
animadas (FIMP - Festival Internacional de Marionetas do Porto), ao circo
contemporâneo (Mostra Estufa), ao público familiar (Foco Famílias) e
à nossa programação mais indisciplinada (Double Trouble #03), assim
como a vibrantes descobertas musicais (Understage).
Será também nestes meses que iniciaremos dois novos projetos:
Retratos, noites partilhadas entre dois artistas que se apresentam sob
a forma de autorretratos (através de espetáculos já existentes ou de
encomendas para este novo contexto de programação) e, ON FIRE, ciclo
de conversas numa programação cruzada entre o TMP e o CAMPUS
Paulo Cunha e Silva. À volta da lareira do nosso novo espaço de criação,
discutimos os temas quentes da atualidade e de que forma as artes se
posicionam, reagem e refletem sobre eles. O nosso programa artístico
integra também inúmeras parcerias com festivais, ciclos de música e
de conferências, fazendo do Teatro Municipal do Porto um verdadeiro
ponto de encontro cultural da cidade.

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.
Combining new projects (aided by a new image that connects digital and
printed communication) and well-known anchors in our programme, 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.
This programme will also now be published three times per season,
thus providing us with time and flexibility to react to works premiering
in the meantime, which in this way can still find a presentation opening,
not having to wait for a new programming cycle. So, the programme
you’re holding ranges from September to December. In December,
we’ll distribute the programme from January to March, and in March the
programme that will bring the season to an end, covering April to July
(also including the details of the festivals that take place in those months).
The first months of our programme are always intense. Choreographers
like Jan Martens, Maguy Marin (who will restage his iconic Umwelt at
Rivoli), Vera Mantero, Marlene Monteiro Freitas and Dimitris Papaioannou
will share our stages with directors and companies from the city, such
as Diogo Freitas, Paulo Mota, Ensemble and Porto Experimental Theatre
(TEP), and with several other programmes dedicated to animated forms
(FIMP – Porto International Puppet Festival), contemporary circus (Mostra
Estufa), families (Foco Famílias), unruliness (Double Trouble #03) and
thrilling musical findings (Understage).
This is also when we introduce two new projects: Retratos [Portraits],
nights shared by two artists who present themselves through
self-portraits (via already existing performances or commissions for this
new setting), and On Fire, a series of talks jointly programmed by TMP
and CAMPUS Paulo Cunha e Silva. Around the iconic fireplace of our new
space for creation, we make room to discuss current burning issues and
the way in which arts stand before them, react to them and reflect upon
them. Our program also integrates numerous partnerships with festivals,
and music or lectures programmes turn Teatro Municipal do Porto into the
cultural meeting point for the entire city.
Learn all about it in these new pages, and find much further information
about the on-site and on-line programme at teatromunicipaldoporto.pt.
Tiago Guedes
Artistic Director and Teatro Municipal do Porto team

Descubram tudo nestas novas páginas e muito mais informação adicional,
sobre a programação ao vivo e online, em teatromunicipaldoporto.pt.
Tiago Guedes
Diretor Artístico e a equipa do Teatro Municipal do Porto

©José Caldeira/TMP
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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.
Entre novos projetos, apoiados numa nova imagem que conecta a
comunicação digital e a impressa, e âncoras já bem conhecidas da
nossa programação, 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.
A agenda do TMP também acompanha estas adaptações e passará a ser
editada três vezes por temporada, permitindo ritmos de comunicação e
de divulgação mais condizentes com os de programação, sobretudo no
que diz respeito às estreias e a decisões e escolhas menos espaçadas
no tempo. Desta forma, a agenda que têm em mãos revela o programa de
setembro a dezembro de 2021, seguindo-se a agenda de janeiro a março
de 2022, a ser lançada em dezembro, e por fim a agenda que abarcará o
período de abril a julho, que lançaremos em março e que acompanhará
também os detalhes dos festivais que nestes meses se apresentam.
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Jan Martens / GRIP & Dance On Ensemble, any attempt will end in crushed bodies and shattered bones ©Phile Deprez

Setembro
September

RETRATOS
Filipe Pereira
Arranjo floral

Filipe Pereira apresenta Arranjo Floral, uma conferência-performance sobre
um artista nascido em Fátima.
Susana Chiocca cria BITCHO - um projeto de música e performance que surgiu
em 2012 e tem adquirido forma desde então.
Filipe, acompanhado por flores, coreografias e histórias leva-nos num percurso
através da sua biografia.
Susana, através do BITCHO, assume uma figura ambígua, meio ancestral com
um híbrido folk, que dá corpo a um animal feminino.
Filipe Pereira is a choreographer, dancer and floral designer.
Susana Chiocca was born in Lisbon in 1974 and holds a PhD in contemporary
art from the Faculty of Fine Arts of Cuenca.

Filipe, accompanied by flowers, choreography and stories takes us on a
journey through his biography.
Susana, through BITCHO, assumes an ambiguous figure, half ancestral with a
folk hybrid, which gives body to a female animal.

retrato
[obra de arte
em que se reproduz
a imagem de
uma pessoa;
imagem; figura]
16/09 — 17/09/21
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Susana Chiocca
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Rita Castro Neves
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Filipe Pereira Arranjo Floral
Susana Chiocca BITCHO — às escâncaras
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Filipe Pereira presents Arranjo Floral, a conference-performance about an
artist born in Fátima.
Susana Chiocca creates BITCHO - a music and performance project that
emerged in 2012 and has been taking shape ever since.

RETRATOS
Filipe Pereira
Susana Chiocca

© Alípio Padilha

Filipe Pereira é coreógrafo, bailarino e designer floral.
Susana Chiocca nasceu em Lisboa em 1974 e é doutorada em arte
contemporânea pela Faculdade de Belas Artes de Cuenca.
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Filipe Pereira
Arranjo Floral

O coreógrafo e bailarino Filipe Pereira
apresenta Arranjo Floral, uma
conferência-performance sobre
um artista nascido em Fátima, entre
procissões gigantescas, arranjos
de flores e lojas de recordações
religiosas. Um percurso que nos
leva através de uma biografia que vai
da fé ao ateísmo, da virgindade ao
despertar sexual, da arte das flores
à arte da dança e vice-versa.
Acompanhado por flores,
coreografias e histórias, o
coreógrafo propõe uma reflexão
sobre quanto do nosso passado está
em tudo o que fazemos, quanto do
nosso destino está escrito e quanto
está nas nossas mãos.

Choreographer and dancer
Filipe Pereira presents Arranjo
Floral [Floral Arrangement], a
lecture-performance on an artist
who was born in Fátima among huge
processions, flower arrangements
and religious souvenir stores. A
journey taking us through a life
spanning from faith to atheism,
virginity to sexual awakening, flower
art to dance and vice-versa.
Accompanied by flowers,
choreographies and stories, the
choreographer puts forward a
reflection on how much of our past
lies on everything we do, and on how
much of our destiny is written and
how much of it is in our hands.

conferência-performance
conference-performance

Há uma visceralidade inquietante
e encantatória no BITCHO. Um
ser híbrido que engole a própria
condição mutante e a expele em
espasmos bárdicos e xamânicos.
Há uma universalidade agregadora
e metamórfica no BITCHO. Uma
besta que é gente, a circular
entre aspereza e fragilidade,
entre sensualidade e repulsa,
entre palavras e imagens de outro
tempo-hoje. Ancestralidade tornada
encontro no meio do caminho de
todos os caminhos. Rastos tornados
corpo fragmentado e uno. Há um
BITCHO que canaliza murmúrios
e êxtases. Como se fossem pele.
Como se fossem carne. Como
se fossem osso. Há um osso que
assusta a alma e a acorda em
sobressalto. Um osso humanoide,
mestiço, nómada, que transita de
ser em ser e prepara uma guerra.
Há algo que está antes do artifício,
da inteligência enformada.
— Gisela Leal
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Susana Chiocca
BITCHO —
às escâncaras
performance

BITCHO is a music and performance
project that emerged in 2012.
Conception by Susana Chiocca, who
is also the performer, in collaboration
with several artists such as Maria
João Silva in video, Luca Argel in
poetry, Sílvio Almeida, Filipe Silva,
Albercht Loops and currently
Luís Figueiredo in music and its
production. It has been presented
in different events and festivals.

música music

© Alípio Padilha

BITCHO é um projeto de música e
performance que surgiu em 2012.
Conceção de Susana Chiocca,
que é também a intérprete, em
colaboração com diversos artistas
como Maria João Silva no vídeo, Luca
Argel na poesia, Sílvio Almeida, Filipe
Silva, Albercht Loops e actualmente
Luís Figueiredo na música e sua
produção. Tem sido apresentado
em diferentes eventos e festivais.

There is an unsettling and enchanting
viscerality in BITCHO. A hybrid
being that swallows its own mutated
condition and expels it in bardic
and shamanic spasms. There is
an aggregative and metamorphic
universality in BITCHO. A beast
that is people, circulating between
harshness and fragility, between
sensuality and disgust, between
words and images from another
time-today. Ancestry made an
encounter in the middle of the path
of all paths. Tracks turned into a
fragmented and united body. There
is a BITCHO that channels murmurs
and ecstasies. As if they were skin.
As if they were meat. As if they were
bone. There is a bone that frightens
the soul and wakes it with a start.
A humanoid bone, mestizo, nomad,
that transitions from being to being
and prepares for a war. There is
something that is before artifice,
shaped intelligence – Gisela Leal

Arranjo Floral é um projeto criado no
contexto da edição portuguesa do ciclo Mis
Documentos de Lola Arias no Teatro do Bairro
Alto — TBA em Lisboa, fevereiro de 2020.

Filipe Pereira é coreógrafo, bailarino
e designer floral. Como coreógrafo
destaca as peças Nova Criação e O que
fica do que passa, em colaboração com
Teresa Silva, e Hale — Estudo para um
organismo artificial, em colaboração
com Aleksandra Osowicz, Inês Campos,
Helena Martos e Matthieu Ehrlacher.
Como bailarino tem vindo a trabalhar
com João dos Santos Martins, Sofia Dias
& Vítor Roriz, Dinis Machado, Beatriz
Cantinho e Martine Pisani, entre outros.

7€

1:15min

12+

© DR

Arranjo Floral is a project developed in the scope
of the Portuguese edition of the series Mis
Documentos, by Lola Arias, at Teatro do Bairro
Alto — TBA in Lisbon, in February of 2020.

Filipe Pereira is a choreographer, dancer
and floral designer. As a choreographer,
he highlights the pieces Nova Criação
[New Creation] and O que fica do que
passa [What Remains from What Has
Passed], in collaboration with Teresa
Silva, and Hale — Estudo para um
organismo artificial [Hale — Study for
an Artificial Organism], in collaboration
with Aleksandra Osowicz, Inês Campos,
Helena Martos and Matthieu Ehrlacher. As
a dancer, he has been working with João
dos Santos Martins, Sofia Dias & Vítor
Roriz, Dinis Machado, Beatriz Cantinho
and Martine Pisani, among others.

CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO created and performed by Filipe Pereira ☺ DRAMATURGIA
dramaturgy Bibiana Mendes Picado ☺ VOZ OFF voice over Maria de Oliveira Coelho ☺
FOTOGRAFIAS photographs Filipe Pereira, Manuel Pereira, António Marto ☺ PONTO prompter
André Halak ☺ APOIO À RESIDÊNCIA ARTÍSTICA artistic residency support Estúdios Victor
Córdon ☺ COPRODUÇÃO co-produced by Teatro do Bairro Alto – TBA, Teatro Praga

Susana Chiocca (Lisboa, 1974) é
doutorada em Arte Contemporânea pela
Faculdade de Belas Artes de Cuenca
(2016), licenciada em Escultura pela
FBAUP (1999). Desenvolve, desde 2005,
trabalho em torno do texto e da palavra
em projetos nos quais a performance, o
vídeo e a música se conjugam. Em 2007,
cofundou o grupo Balla Prop e, em 2012,
criou o projeto BITCHO.

Susana Chiocca (Lisbon, 1974) has a
doctorate in Contemporary Art from the
University of Castilla – la Mancha, Cuenca
(2016) and a degree in sculpture from the
University of Porto (1999). She has been
exploring text and word since 2005 in
projects combining performance, video
and music. In 2007 she cofounded the
group Balla Prop, and in 2012 she created
the project BITCHO.

CONCEÇÃO ARTÍSTICA E INTERPRETAÇÃO conceived and performed by Susana Chiocca ☺
MÚSICA music Luís Figueiredo ☺ TEXTOS texts Alberto Caeiro, Álvaro Lapa, Bertold Brecht,
Hugo Ball, Konstatínos Kaváfis, Mário Cesariny, Regina Guimarães/José Mário Branco, Susana
Chiocca, Tobias Hering ☺ VÍDEO Maria João Silva ☺ CAPTAÇÃO VÍDEO video capture João Brojo,
Maria João Silva ☺ LASER Duarte Amorim ☺ ESPAÇO CÉNICO set design António Lago, Susana
Chiocca ☺ DESENHO DE LUZ lighting design Miguel Ângelo Silva ☺ DESENHO DE SOM sound
design Miguel Ângelo Silva ☺ FIGURINOS costumes Susana Chiocca ☺ PRODUÇÃO producer
João Brojo ☺ ASSISTÊNCIA DE PRODUÇÃO production assistance Felícia Teixeira ☺ PATROCÍNIO
sponsorship Meridiano Sonoro ☺ COPRODUÇÃO E APOIO À RESIDÊNCIA co-production and
residency support Teatro Municipal do Porto

p.9

7€

50min

16+

19:30

22/09

17:00

sáb sat

qua wed

any attempt will end in crushed bodies
and shattered bones é sobre o poder
do desfasamento interpretado por
um corpo de baile atípico, composto
por dezassete bailarinos.
Este grupo heterogéneo de bailarinos
abarca várias gerações, tendo o
mais novo 16 anos e o mais velho
69, com diferenças significativas
no que respeita à sua trajetória
e conhecimento técnico. Aqui,
procuram a sua própria voz na dança
e reclamam o seu lugar no palco
sem para tal anular os restantes.
Em tempos de polarização extrema,
este grupo coloca de lado dogmas
sociais para reconhecer e aceitar um
conjunto de identidades distintas,
sendo eles mesmos de forma
desinibida – tanto na vida como na
arte – com o palco como local de
ensaio ideológico. Têm o amparo
de uma banda sonora composta
por canções de protesto de épocas
diferentes: de Henryk Górecki a Kae
Tempest, passando por Max Roach
& Abbey Lincoln.

RIVOLI Grande Auditório

24h

TMP ONLINE

Jan Martens /
GRIP & Dance
On Ensemble
any attempt will
end in crushed
bodies and
shattered bones
BE
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PARALELO

Aquecimento
Paralelo
com with Teresa Chaves

dança dance
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O descrédito na vida política, o
afastamento do sensível e dos
corpos, o poderio reforçado da
tecnologia, as urgências climáticas,
a desorientação social e o
esvaziamento do espaço público
disputam os quotidianos dxs
cidadxs. Na sua sexta edição, o
MEXE - Encontro Internacional de
Arte e Comunidade centra-se no
tema “O risco”, aceitando-o como
parte da vida, assumindo-o como
essencial à criação artística.
O espetáculo Classe do Jaime
concretiza esse desejo de arriscar
no cruzamento de mundos que,
muitas vezes, nos parecem distantes.
Na região de Santarém — ponto
de partida desta criação —,
no linguajar típico de Minde
não existe tradução para Dança,
mas para baile existem duas:
O-do-Barreiro e Classe do Jaime.
Este é um trabalho de par, a partir
das danças tradicionais da Serra
D’Aire e Candeeiros. Uma bailarina
e um músico vão ao encontro de
vários grupos, para uma prática
continuada deste tipo de repertório.
Nos subterrâneos do trabalho
lançaram-se perguntas que
convocam para a composição de
temas como o género, o erotismo
e o peso. O que pergunta a dança
tradicional à dança contemporânea?

Distrust in political life, distance from
the senses and bodies, increased
strength of technology, climate
emergency, social disorientation and
emptying of public space dispute
the everyday life of cities. In its sixth
edition, MEXE – International Art and
Community Meeting focuses on
“the risk”, accepting it as a part
of life, embracing it as essential to
artistic creation.
The performance Classe do Jaime
brings about that will to risk at the
intersection of worlds that often
seem distanced.
In the region of Santarém, which is the
point of departure of this creation, in
the parlance typical of Minde, there
is no word for “dance”, but there are
two for “ball”: O-do-Barreiro and
Classe do Jaime. This is a peer work,
based on the traditional dances from
the Aire and Candeeiros mountain
chains — a female dancer and a
musician meet several groups for
a continued practice of this kind
of repertoire. Under the surface of
the work, questions were asked
summoning into the composition
issues such as gender, eroticism and
weight. What does traditional dance
ask contemporary dance?

Susana Domingos Gaspar (1980, Torres
Novas). É formada em dança pela
ESD — Escola Superior de Dança, em
coreografia pelo Programa Gulbenkian
Criatividade e Criação Artística, em
dança na Comunidade pelo Fórum Dança
e em fasciaterapia/somatologia. Foi
intérprete em projetos de Madalena
Victorino, Ainhoa Vidal e Filipa Francisco
e fez ainda assistência para a criadora
Costanza Givone.

Susana Domingos Gaspar (1980, Torres
Novas). She has a degree in dance
from the Lisbon School of Dance, in
choreography from Gulbenkian’s Creativity
and Artistic Creation Programme, in
community dance from Fórum Dança
and in fasciatherapy/somatology. She
has performed in projects by Madalena
Victorino, Ainhoa Vidal and Filipa
Francisco and has also assisted the
creator Costanza Givone.

CAMPUS

Jan Martens (1984, Bélgica) estudou
na Academia de Dança de Fontys, em
Tilburg, e concluiu a formação em dança
no Real Conservatório de Antuérpia em
2006. O seu trabalho parte da ideia de
que cada corpo é capaz de comunicar e
tem realmente algo a dizer. A cada nova
produção, procura redesenhar a relação
entre público e intérprete.

©

any attempt will end in crushed bodies
and shattered bones is about the
power that lies in being out of step,
performed by a seventeen-strong,
atypical corps de ballet.
The heterogeneous group of dancers
spans several generations, the
youngest being 16 and the eldest 69,
with significant differences between
them in terms of track record and
technical background. Here, they
seek their own voice within the
dance and they claim their place on
stage, without cutting off the others
for all that.
In times of extreme polarization,
this group sets social dogmas
aside to recognize and embrace a
range of distinct identities. Being
uninhibitedly themselves — in both
life and art — with the stage as their
ideological testing ground. They
are supported by a soundtrack
that consists of protest songs from
different ages – from Henryk Górecki
via Max Roach & Abbey Lincoln to
Kae Tempest.
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Susana Domingos
Gaspar
Classe do Jaime
dança dance
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Jan Martens (1984, Belgium) studied at the
Fontys Dance Academie in Tilburg and
completed the Dance programme at the
Royal Conservatoire of Antwerp in Antwerp
in 2006. His work is nurtured by the belief
that each body can communicate and
has actually something to say. With every
new work he tries to redraw the relation
between public and performer.

COREOGRAFIA choreography Jan Martens ☺ BAILARINOS dance Ty Boomershine, Truus
Bronkhorst, Jim Buskens, Baptiste Cazaux, Zoë Chungong, Piet Defrancq, Naomi Gibson, Kimmy
Ligtvoet, Cherish Menzo, Steven Michel, Gesine Moog, Dan Mussett, Wolf Overmeire, Tim
Persent, Courtney May Robertson, Laura Vanborm, Loeka Willems ☺ ASSISTÊNCIA ARTÍSTICA
artistic assistance Anne-Lise Brevers ☺ DESENHO DE LUZ lighting design Jan Fedinger ☺
FIGURINOS costume design Cédric Charlier ☺ TEXTO text excerpt from Spring by Ali Smith.
Copyright © 2019, Ali Smith, used by permission of The Wylie Agency (UK) Limited ☺ MÚSICA
music “Concerto for Harpsichord and String Orchestra Op. 40” written by Henryk Górecki ©
Published and administered by Wise Music Classical. Part of Wise Music Group.“People’s
Faces” written by Kae Tempest and Dan Carey © Published and administered by Domino
Publishing Company Limited and Warner Chappell Music, Inc. “Triptych: Prayer/Protest/
Peace” written by Maxwell Roach © Published by Milma Publishing Company. Administered
by Kobalt Music Publishing Limited ☺ TÉCNICOS technicians Michel Spang, Valentijn Weyn/
Bennert Vancottem ☺ DIRETORA DE PRODUÇÃO production manager Sylvie Svanberg ☺
PRODUÇÃO production GRIP ☺ EM COLABORAÇÃO COM in collaboration with Dance On
Ensemble ☺ DISTRIBUIÇÃO INTERNACIONAL international distribution A Propic / Line Rousseau
and Marion Gauvent ☺ COPRODUÇÃO co-production Internationale Kunstzentrum deSingel,
Theater Freiburg, Sadler’s Wells, Julidans, Festival d’Avignon, Le Gymnase CDCN Roubaix
Hauts-de-France, Norrlandsoperan, La Bâtie – Festival de Genève & ADC – Association pour
la Danse Contemporaine Genève, tanzhaus nrw, Le Parvis Scène Nationale Tarbes-Pyrénéés,
La Danse en grande forme (CNDC – Angers, Malandain Ballet Biarritz, La Manufacture – CDCN
Nouvelle-Aquitaine Bordeaux – La Rochelle, CCN de Caen en Normandie, L’échangeur – CDCN
Hauts-de-France, CCN2 – Grenoble, La Briqueterie – CDCN du Val de Marne, CCN – Ballet national
de Marseille, CCN de Nantes, CCN d’Orléans, Atelier de Paris / CDCN, Le Gymnase CDCN
Roubaix – Hauts-de-France, La Place de La Danse - CDCN Toulouse – Occitanie, MC2 – Grenoble)

DIREÇÃO ARTÍSTICA artistic direction MEXE — Encontro Internacional de Arte e Comunidade
Hugo Cruz ☺ COMPOSIÇÃO MUSICAL music Edgar Valente ☺ INTÉRPRETES performers Susana
Domingos Gaspar, Edgar Valente ☺ CONVIDADOS invited membros do Rancho Folclórico
Luz dos Candeeiros ☺ DIREÇÃO TÉCNICA E DESENHO DE LUZ technical director and lighting
design Bruno Santos ☺ IMAGEM INICIAL DO PROJETO original project image Sérgio Ferreira
☺ CONTRIBUTO TEÓRICO theorical input Marisa Barroso ☺ APOIOS support Bolsa de Criação
Filhos do Meio da Associação Cultural Materiais Diversos, Festival Bons Sons, Associação
Mundo em Reboliço ☺ RESIDÊNCIAS residencies Convento do Carmo, Centro de Artes e
Ofícios Roque Gameiro, Auditório de Cem Soldos ☺ AGRADECIMENTOS acknowledgments
O Corpo da Dança, Fácil Contacto, Miguel Serra, Guilherme Correia, Joana Martins, Rancho
Folclórico e Etnográfico do Casal Sentista, Rancho Folclórico “Os Camponeses” de Riachos,
Rancho Folclórico Recreativo “Os Ceifeiros de Liteiros”, Rancho Folclórico de Gouxaria,
Rancho Folclórico Luz dos Candeeiros (Arrimal), Rancho Folclórico e Cultural do Covão do
Coelho, RA 100 ☺ COPRODUÇÃO co-produced by Teatro Municipal do Porto, MEXE — Encontro
Internacional de Arte e Comunidade
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MEXE — Encontro Internacional de Arte e Comunidade
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Compagnie
Maguy Marin
UMWELT 2003

UMWELT, pensada como um contexto
com regras próprias, emprega uma
encenação perspicaz que utiliza
portas e espelhos, aberturas e
fechamentos, os quais estruturam
a nossa visão fugaz. Neste quadro
vibrante, possibilitado pelo som
amplificado de três guitarras, corpos
em movimento deslocam-se para
a frente e para trás, aparecem,
desaparecem e embarcam em
instantes de vida quotidiana. Podem
brandir um objeto, abraçar, caminhar,
comer ou desaparecer. A máquina
começa gradualmente a ficar fora
de controlo, para de funcionar,
repete-se e torna a arrancar. Os
vários corpos no espaço separam-se
e repetem-se no limite da sua
própria existência. Umwelt esvazia o
futuro do nosso ambiente em toda a
sua vaidade e fragilidade.

FR

dança dance

UMWELT, conceived as an
environment with rules of its own,
makes use of perceptive staging
composed of doors and mirrors,
openings and closures, which
organize our fleeting vision. Within
this vibrating framework, made
possible by the amplified sound
of three guitars, moving bodies go
back and forth, appear, disappear,
and embark on instants of everyday
existence. They might brandish an
object, hug, walk, eat or disappear.
The machine gradually starts to go
out of control, cuts out, repeats
itself and then starts up again. The
different bodies in the space split
apart, repeat themselves, positioned
on the brink of their own existences.
Umwelt hollows out the future of our
own environment - in all its vanity
and fragility.

Para explorar as várias formas do
mal, um grupo a afundar-se num mar
de papel transforma-se num coro
posicionado numa tribuna. O título
deste trabalho de Marlene Freitas
faz várias referências à ambivalência
do mal. Mal pode referir-se a uma
inquietação, a um desconforto, à dor,
ao sofrimento, à agonia, à mágoa,
ao tormento, ao vazio, ao horror e
também ao maléfico. Entretanto,
Embriaguez Divina posiciona o mal
como um estado de alucinação
divina, de êxtase dionisíaco. O mal
assume várias formas. Surge como
força determinante num elevado
número de histórias, e o teatro é há
muito um contexto onde é revelado
e exposto. Para alguns, a experiência
do abismo do mal é um pré-requisito
para a arte. George Bataille
posiciona o mal e a arte em grande
proximidade, como duas forças
que se opõem a um mundo lícito
de cálculo racional. Perceciona as
crianças como seres comprometidos
com o mal, revoltando-se contra
um mundo adulto de convenções
inibidoras. A exaltação Divina como
uma insurreição transformativa do
Mal contra o Bem, convidando a
quebrar com a ordem, a escapar às
normalizações e a desviar do guião.

To explore the various forms of evil, a
group sinking into a sea of paper turns
into a choir positioned on a rostrum.
The title of this work by Marlene
Freitas makes several references to
the ambivalence of evil. It can barely
refer to restlessness, discomfort,
pain, suffering, agony, grief, torment,
emptiness, horror and also evil.
However, Divine Inebriation posits
evil as a state of divine hallucination,
of Dionysian ecstasy. Evil takes many
forms. It appears as a determining
force in a large number of stories,
and theater has long been a context
in which it is revealed and exposed.
For some, the experience of the
abyss of evil is a prerequisite for art.
George Bataille places evil and art
in close proximity, as two forces that
oppose a lawful world of rational
calculation. It perceives children as
beings committed to evil, rebelling
against an adult world of inhibiting
conventions. The Divine exaltation as
a transformative insurrection of Evil
against Good, inviting us to break with
order, to escape normalization and to
deviate from the script.
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Marlene Monteiro
Freitas
Mal – Embriaguez
Divina
CV
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dança dance
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História(s) da Dança: Marlene Monteiro Freitas
com with Alexandra Balona
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RIVOLI Pequeno Auditório +
TMP ONLINE (ZOOM)
Maguy Marin nasceu em Toulouse, filha de
espanhóis fugidos do regime de Franco.
Desde os anos 1970, Marin vem criando
peças de dança com preocupações
sociais que a tornaram numa das figuras
mais importantes da nova dança francesa.

RIVOLI Pequeno Auditório + TMP ONLINE (ZOOM)

Marlene Monteiro Freitas nasceu em
Cabo Verde onde cofundou o grupo de
dança Compass. Os seus trabalhos têm
como denominador comum a abertura,
a impureza e a intensidade. Em 2018, a
Bienal de Veneza atribuiu a Marlene o
Leão de Prata na categoria de Dança.
É cofundadora da P.OR.K, estrutura de
produção sediada em Lisboa.

História(s) da Dança:
Maguy Marin
com with Paula Varanda
25/09

17:00

Maguy Marin was born in Toulouse to
Spanish parents who fled the Franco
regime. Marin has been creating since the
1970s socially conscious dance pieces
that have made her one of the most
important figures of new French dance.

CONCEÇÃO conception Maguy Marin ☺ INTÉRPRETES performers Ulises Alvarez, Kostia Chaix, Kais
Chouibi, Laura Frigato, Chandra Grangean, Isabelle Missal, Louise Mariotte, Paul Pedebidau, Ennio
Sammarco ☺ MÚSICA music Denis Mariotte ☺ DESENHO DE LUZ lighting design Alexandre Béneteaud
☺ SOM sound Chloé Barbe ☺ DIREÇÃO DE CENA stage manager Balyam Ballabeni ☺ FIGURINOS
costumes Nelly Geyres ☺ COPRODUÇÃO co-production Teatro Municipal do Porto, Théâtre de la Ville,
Maison de la danse, Le Toboggan, Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape, Compagnie
Maguy Marin ☺ PRODUÇÃO DE 2021 2021 production Charleroi danse, Compagnie Maguy Marin

Marlene Monteiro Freitas was born in
Cape Verde where she co-founded the
dance group Compass. His works have
the common denominator of openness,
impurity and intensity. In 2018, the
Venice Biennale awarded Marlene the
Silver Lion in the Dance category. She
is a co-founder of P.OR.K, a production
structure based in Lisbon.

COREOGRAFIA choreography Marlene Monteiro Freitas ☺ APOIO À PRODUÇÃO production support
Lander Patrick ☺ COM with Andreas Merk, Betty Tchomanga, Francisco Rolo, Henri “Cookie”
Lesguillier, Hsin-Yi Hsiang, Joãozinho da Costa, Mariana Tembe, Majd Feddah, Miguel Filipe ☺
DESENHO DE LUZ E ESPAÇO lighting and space design Yannick Fouassier ☺ APOIO À CRIAÇÃO DO
ESPAÇO support for space creation Miguel Figueira ☺ DIREÇÃO DE CENA E CONCEÇÃO DE ADEREÇOS
stage management and props creation André Calado ☺ DESENHO DE SOM sound design Rui
Dâmaso ☺ PESQUISA research Marlene Monteiro Freitas, João Francisco Figueira ☺ DRAMATURGIA
dramaturgy Martin Valdés-Stauber ☺ CONCEÇÃO DE FIGURINOS costumes creation Marisa Escaleira
☺ PRODUÇÃO production P.OR.K (Bruna Antonelli, Sandra Azevedo, Soraia Gonçalves), Münchner
Kammerspiele ☺ DIFUSÃO diffusion Key Performance ☺ COPRODUÇÃO co-production Teatro
Municipal do Porto, Biennale de la danse de Lyon 2020 & Pôle européen de création – Ministère de la
Culture/Maison de la Danse, Culturgest, HAU Hebbel am Ufer, Kunstenfestivaldesarts, International
Summer Festival Kampnägel, Künstlerhaus Mousonturm, Festival d’Automne – Les Spectacles
Vivants/Centre Pompidou, NEXT festival, Ruhrtriennale, TANDEM Scène nationale, Theater Freiburg,
Wiener Festwochen ☺ APOIO support CML – Câmara Municipal de Lisboa, Dançando com a
diferença, Fabbrica Europa|PARC- Performing Arts Research Center, La Gare – Fabrique des arts en
mouvement, Pólo Cultural Gaivotas | Boavista, Reykjavík Dance Festival
P.OR.K Associação Cultural é uma estrutura financiada pelo Governo de Portugal – Ministério
da Cultura / Direção-Geral das Artes ☺ P.OR.K Associação Cultural é uma estrutura financiada pelo
Governo de Portugal – Ministério da Cultura / Direção-Geral das Artes
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UNDER
STAGE

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

The understage of a Theater can
have several functions, but, in most
cases, it functions as warehouse
space and loads and discharges for
the presented performances. But
the understage of Rivoli is, since
2015, the stage of a cycle of music,
with monthly concerts that occupy
space and transfigure it completely,
thus making it another stage of the
city. The programes programmers
include Matéria Prima, Lovers &
Lollypops and Amplificasom.

Exposição é um trabalho sobre
o corpo que muda: um estado
transitório e frágil como os
trabalhos de gesso, usados
para os estudos preparatórios.
Uma mulher em transformação
como uma obra por acabar.

Exposição [Exhibition] is a piece about
a body undergoing transformation: a
transitional and fragile state like the
plaster works used as preparatory
studies. The changing human being
as an unfinished work.

25/09
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17:00
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24h

Palcos Instáveis

Costanza Givone
Exposição

música music

dança dance

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.
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.

17 sex fri

22:00

Em coprodução com in co-production with AMPLIFICASOM
outubro october

2 sáb sat

22:00

Em coprodução com in co-production with MATÉRIA PRIMA
novembro november
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22:00

No âmbito do in the scope of PORTO/POST/DOC

© José Caldeira

Em coprodução com in co-production with LOVERS&LOLLYPOPS
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RIVOLI Subpalco

dezembro december

10 sex fri

22:00

Em coprodução com in co-production with AMPLIFICASOM

Constanza Givone has a Master's degree
in performing arts and a postgraduate
degree in contemporary dance at ESMAE
(Porto). She studied at the C.E.M. (Centro
Em Movimento, Lisbon), at CPDC (Centre
for the Improvement of Contemporary
Dance, Florence) and theatre at Teatro
del Giglio (Lucca). In her career, she
highlights the artists N. Karpov, Simona
Bucci, Sofia Neuparth, Alexej Merkushev
(Derevo theatre company), Gey Pin Ang
and Gabriella Bartolomei, with whom
she studied, and the creators Madalena
Victorino, Aldara Bizarro, André Braga
and Cláudia Figueiredo who worked with.
In 2006 she co-founded the company
Zaches Teatro to deepen the study of
the relationship between the body and
the object, the mask and the puppet.
She is artistic director of Fogo Lento—
associação cultural.

DIREÇÃO ARTÍSTICA E INTERPRETAÇÃO artistic direction and performance Costanza Givone ☺
COMPOSIÇÃO MUSICAL musical composition Ece Canli ☺ DESENHO DE SOM E COMPOSIÇÃO
AO VIVO sound design and live composition Rafael Maia ☺ OBJETOS E CENÁRIO props and
set design Sandra Neves ☺ DESENHO DE LUZ lighting Mariana Figueroa ☺ OPERAÇÃO DE LUZ
light operation Renato Marinho ☺ ASSISTÊNCIA DRAMATÚRGICA dramaturgical assistance
João Vladimiro ☺ ASSISTÊNCIA MOVIMENTO movement assistance Susana Gaspar ☺ VÍDEO
E DESIGN video and design João Vladimiro ☺ RESIDÊNCIAS DE COPRODUÇÃO co-production
residencies CAMPO/Fogo Lento, CRL - Central Elétrica, Materiais Diversos, O Espaço do Tempo
☺ APOIO support República Portuguesa - Cultura/DGArtes, Fundação Calouste Gulbenkian ☺
PRODUÇÃO production Fogo Lento – Associação Cultural☺ COPRODUÇÃO co-production Teatro
Municipal do Porto, Instável — Centro Coreográfico

© DR

setembro september

Constanza Givone é Mestre em artes
cénicas e pós-graduada em dança
contemporânea na ESMAE (Porto).
Estudou no C.E.M. (Centro Em
Movimento, Lisboa), no CPDC (Centro
de Aperfeiçoamento em Dança
Contemporânea de Florença) e teatro
no Teatro del Giglio (Lucca). No seu
percurso destaca os artistas N. Karpov,
Simona Bucci, Sofia Neuparth, Alexej
Merkushev (companhia Derevo theatre),
Gey Pin Ang e Gabriella Bartolomei,
com os quais estudou, e os criadores
Madalena Victorino, Aldara Bizarro,
André Braga e Cláudia Figueiredo
com os quais trabalhou. Em 2006
co-fundou a companhia Zaches Teatro
para aprofundar o estudo da relação
do corpo com o objeto, a máscara e a
marioneta. É diretora artística da Fogo
Lento—associação cultural.

🤜🤛
7€

45min

12+

Instável — Centro Coreográfico
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Cleo Diára, Isabél Zuaa & Nádia Yracema
Aurora Negra

p. 20

Quintas de Leitura
Aposto tudo numa elegância ferida

p. 22

FIMP
Johann Le Guillerm
Le pas grand chose

p. 23
p. 24

Fernanda Fragateiro & Aldara Bizarro
Caixa para guardar o vazio

p. 24

Marcelo Lafontana / Lafontana – Formas Animadas
Discursos

p. 25

MEINHARDT & KRAUSS
Robot dreams

p. 25

Fernando Mota
Concerto para uma árvore

p. 26

Teatro de Ferro
A revolta dos objetos — Uma conferência animada

p. 26

Léa Drouet
Violences

p. 27

MECANIkA
Pour Bien Dormir

p. 27

Giuseppe Chico & Barbara Matijevic
Forecasting

p. 28

Gustavo Sumpta
Sempre em Pé

p. 28

DOUBLE TROUBLE #03
Matthew Steinke / Sonoscopia
Artificialia

p. 29
p. 31

Carlos Azeredo Mesquita
Über Alles

p. 32

Grupo VÃO
FIM

p. 33

Palcos Instáveis

Ana Rita Xavier & Sofia Alvernaz
Título meramente descritivo
ou duas mulheres e uma plateia
+
Catarina Ribeiro,
Keren-or Ben Shachar & Sara Miguelote
Acima de tudo

10

p. 19

p. 34

Fernanda Fragateiro, Caixa para guardar o vazio ©Carlos Fernandes

Outubro
October

Ensemble — Sociedade de Actores
com with Né Barros
A História do Soldado

A peça A História do Soldado resulta
da colaboração do compositor Igor
Stravinsky com o escritor suíço C. F.
Ramuz durante o período da Primeira
Grande Guerra, em 1918. A história é
contada por três actores, um grupo
de bailarinos e uma banda de sete
músicos. Musicalmente, A História
do Soldado ocupa um lugar
importante na produção de
Stravinsky e na história da música do
século XX em geral.
Um soldado de regresso à terra em
licença de quinze dias, pára para
descansar e toca o seu pequeno
violino. É interrompido pelo
Diabo, disfarçado de velho, que o
convence a dar-lhe o violino em
troca de um livro mágico que prevê
o futuro. O Diabo convida o soldado
a ir para casa com ele por três dias
para o ensinar a tocar. Quando o
soldado finalmente chega à sua
aldeia, encontra a namorada casada
com outro e toda a gente que o
vê, até mesmo a sua mãe, pensa
que ele é um fantasma. Percebe
que tinha sido enganado – “não
foram três dias, foram três anos”
– e fica desesperado. Nem mesmo
a vasta fortuna que acumulara o
consegue animar. Quando o Diabo,
desta vez disfarçado de velha, lhe
oferece o violino de volta, ele não
consegue extrair qualquer som do
instrumento. Desgostoso, deita-o
fora, rasga o livro e resolve partir.
Até que chega a outro país, onde
vive um Rei, que tem uma filha presa
numa estranha melancolia.

A História do Soldado [The
Soldier’s History] results from the
collaboration of the composer Igor
Stravinsky with the swiss writer C. F.
Ramuz during the period of the First
World War, in 1918. The story is told
by three actors, a group of dancers
and a band of seven musicians.
Musically, this piece occupies an
important place in Stravinsky’s work
and in the history of 20th century
music in general. A soldier returning
to earth on a fortnight’s leave, stops
to rest and plays his little violin. He
is interrupted by the Devil, disguised
as an old man, who convinces him
to give him the violin in exchange
for a magic book that predicts the
future. The Devil invites the soldier
to go home with him for three days
to teach him how to play. When the
soldier finally arrives in his village, he
finds his girlfriend married to another
and everyone who sees him, even
his mother, thinks he is a ghost. He
realizes that he had been tricked –
“it wasn’t three days, it was three
years” – and he becomes desperate.
Not even the vast fortune he had
amassed could cheer him up. When
the Devil, this time disguised as an
old woman, offers him the violin
back, he cannot extract any sound
from the instrument. Disgusted, he
throws it away, tears up the book
and decides to leave. Until he arrives
in another country, where a King
lives, who has a daughter trapped in
a strange melancholy.
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Ensemble Sociedade
de Actores
Né Barros
A História do
Soldado

com with

de Stravinsky/Ramuz

teatro theatre

© Balleteatro/Flávio Rodrigues

Fernanda Fragateiro & Aldara Bizarro, Caixa para guardar o vazio ©Carlos Fernandes

Fundado em 1996 pelos actores Emília
Silvestre e Jorge Pinto, o Ensemble —
Sociedade de Actores é um projeto
artístico de criação, experimentação e
formação. Tem apresentado espetáculos
de autores tão diversos como Molière,
Shakespeare, Tchekhov ou Ibsen, Brian
Friel, Samuel Beckett, Arnold Wesker,
Tom Kempinski ou Jean Cocteau.

dança dance

Founded in 1996 by actors Emília Silvestre
and Jorge Pinto, Ensemble — Sociedade
de Actores is an artistic project of
creation, experimentation and training. It
has presented performances by diverse
authors such as Molière, Shakespeare,
Tchekhov or Ibsen, Brian Friel, Samuel
Beckett, Arnold Wesker, Tom Kempinski
or Jean Cocteau.

DIREÇÃO ARTÍSTICA artistic direction Né Barros ☺ MAESTRO conductor Ian Wierzba ☺ TRADUÇÃO
translation Leena Marques ☺ INTERPRETAÇÃO performance Jorge Pinto ☺ BAILARINOS dancers
Beatriz Valentim, João Oliveira, Afonso Cunha, Guilherme Vieira ☺ MÚSICOS musicians André
Gaio Pereira (violino violin), Rui Pedro Rodrigues (contrabaixo contrabass), Frederic Cardoso
(clarinete clarinet), Virgilio Oliveira (fagote bassoon), Telmo Barbosa (trompete trumpet), Ricardo
Pereira (trombone), Pedro Góis (percussão percussion) ☺ DESENHO DE LUZ lighting design José
Álvaro Correia ☺ DESENHO DE SOM sound design Ricardo Pinto ☺ FIGURINOS costumes Flávio
Rodrigues ☺ COPRODUÇÃO co-production Teatro Municipal do Porto
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Em Aurora Negra, o canto começa
na voz de uma mulher que fala.
Fala crioulo. Fala tchokwe. Fala
português. Em cena, três corpos,
três mulheres na condição de
estrangeiras onde são faladas essas
três línguas. Em cada mulher uma
essência, personalidade e trajetória
que se cruzam com a certeza de
que nada voltará a ser igual. Nesta
Aurora Negra, buscam as raízes
mais profundas e originais dessas
culturas celebrando o seu legado
e projetando um caminho onde se
afirmam como protagonistas das
suas histórias.

RIVOLI Palco do Grande Auditório

ILGP
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Cleo Diára,
Isabél Zuaa &
Nádia Yracema
Aurora Negra

In Aurora Negra [Black Dawn] the
singing starts in the voice of
a woman who speaks. Creole.
Chokwe. Portuguese. There are
three bodies, three foreign women
on stage speaking those three
languages. The essence, personality
and path of each woman intersect
with those of the others certain
that nothing will be the same. In
this Aurora Negra, they search for
the deepest, most original roots
of those cultures, celebrating their
legacy and envisioning a journey
where they assert themselves as the
main characters in their stories.

Cleo Diára nasceu a 2 de setembro de 1987
na cidade da Praia em Cabo Verde. Desde
2015 que participa como intérprete em
vários projetos teatrais de encenadores
nacionais dos quais se destacam Rogério
Carvalho, Mónica Calle, Sónia Baptista
e Mário Coelho. Integrou também
várias produções de cinema nacional
e internacional, das quais destaca
Diamantino, de Gabriel Abrantes e
Daniel Schmidt, Verão Danado de Pedro
Cabeleira e Terra Amarela de Dinis Costa.

Cleo Diára was born on September 2, 1987,
in Praia, Cape Verde. She has performed
in several theatre projects by Portuguese
directors since 2015, including Rogério
Carvalho, Mónica Calle, Sónia Baptista
and Mário Coelho. She was also cast
for several Portuguese and international
film productions, of which she highlights
Diamantino, by Gabriel Abrantes and
Daniel Schmidt, Verão Danado [Damned
Summer], by Pedro Cabeleira, and Terra
Amarela [Yellow Country], by Dinis Costa.

Isabél Zuua é atriz e performer portuguesa
e tem as suas origens na Guiné-Bissau e
em Angola. Pesquisa novas dramaturgias
onde a mulher negra é protagonista
e anfitriã das suas próprias histórias,
desmistificando estereótipos e
preconceitos. Desde 2010 que transita
entre projetos de dança, cinema e teatro,
tanto no Brasil como em Portugal.

Isabél Zuua is a Portuguese actress
and performer whose origins lie
in Guinea-Bissau and Angola. She
researches new dramaturgies with Black
women as protagonists and hosts of their
own stories, demystifying stereotypes
and prejudices. She has been jumping
between dance, film and theatre projects
since 2010 in both Brazil and Portugal.

Nádia Yracema nasceu a 3 de julho de
1988, em Luanda, Angola. Tem trabalhado
frequentemente como atriz em teatro,
onde é dirigida por vários encenadores
nacionais e internacionais. Tem uma
participação ativa em vários organismos
sociais que promovem o trabalho
colaborativo nas áreas do cinema, teatro
e performance.

Nádia Yracema was born on July 3, 1988, in
Luanda, Angola. She has often performed
in theatre productions, working with
Portuguese and international directors.
She is also actively engaged in several
social bodies that foster collaborative
work in film, theatre and performance.

teatro theatre

© Filipe Ferreira
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PARALELO
ILGP

© Felipe Drehmer

Espetáculo vencedor da segunda edição da
Bolsa Amélia Rey Colaço, destinada a apoiar a
produção de espetáculos de jovens artistas e
companhias emergentes.

ILGP
LGP

9€

1:30min

12+

Interpretação em Língua Gestual Portuguesa

Winning performance of the 2nd Bolsa
Amélia Rey Colaço, aimed at supporting the
production of performances by young artists
and emerging companies.

Conversa
pós-espetáculo
Post-performance
talk com with Cleo Diára,
Isabél Zuaa e
Nádia Yracema
moderada por moderated by

Melissa Rodrigues
08/10
sex fri

RIVOLI Grande Auditório

DIREÇÃO ARTÍSTICA, CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO artistic direction, creation and performance
Cleo Tavares, Isabél Zuaa, Nádia Yracema ☺ CENOGRAFIA set design Tony Cassanelli ☺
FIGURINOS costumes José Capela ☺ DESENHO DE LUZ E VÍDEO lighting design and video Felipe
Drehmer ☺ SONOPLASTIA E COMPOSIÇÃO ORIGINAL sound design and original music Carolina
Varela, Yaw Tembe ☺ APOIO À CRIAÇÃO creation support Inês Vaz, Bruno Huca ☺ APOIO À
DRAMATURGIA dramaturgy assistants Sara Graça, Teresa Coutinho ☺ APOIO AO MOVIMENTO
movement assistant Bruno Huca ☺ STYLING Eloisa Correia ☺ APOIO À PESQUISA research
assistant Melánie Pétrémont ☺ PRODUÇÃO produced by Cama a.c. ☺ DIREÇÃO DE PRODUÇÃO
production director Maria Tsukamoto ☺ COPRODUÇÃO co-produced by Teatro Nacional D. Maria II,
Centro Cultural Vila Flor, O Espaço do Tempo, Teatro Viriato
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Quintas de
Leitura
Aposto tudo numa
elegância ferida

Esta sessão marca a estreia de
Andreia C. Faria neste ciclo poético.
Sobre a poeta convidada escreveu
Valter Hugo Mãe: “O trabalho de
Andreia C. Faria está entre os mais
urgentes, magníficos, da poesia
contemporânea. Admiro a sua
atmosfera desarmante construindo
grande intimidade, sem se tornar
obscena e sem fazer cedências.”
É esta atmosfera poética, “esta
navalha azul atravessando os dias”,
que nos propomos revelar em
profundidade, na voz e no gesto
espesso dos artistas convidados.

This session marks the debut of
Andreia C. Faria in this poetic
series. Valter Hugo Mãe wrote
about the invited poet: “The work
of Andreia C. Faria features among
the most urgent and magnificent
contemporary poetry. I admire her
disarming ambience, building great
intimacy without becoming obscene
or compromising”.
Such is the poetic ambience, “this
blue razor crossing the days”, that
we propose to reveal in depth in the
voice and thick gesture of the artists.

FIMP no at TMP
Ciência e Políticas
da matéria
animada — parte II

Festival Internacional de
Marionetas do Porto

15/10 — 24/10/21

literatura literature

© Inês Veiga Oliveira

multidisciplinar multidisciplinary

Com a participação de With the participation of
Poeta convidada Invited poet
Andreia C. Faria
Conversa com a poeta convidada Talk with the invited poet
Helena Teixeira da Silva
Leituras Reading
Constança Carvalho Homem
Emília Silvestre
Paula Cortes
Circo contemporâneo Contemporary circus
Alan Sencades

9€

1:30min

12+

ILGP

Música Music
João Paulo Esteves da Silva
Benjamim

Interpretação em Língua Gestual Portuguesa

Imagem Image
Inês Viegas Oliveira

As propostas que animam o FIMP — Festival Internacional de Marionetas
do Porto nesta edição em parceria com o Teatro Municipal do Porto são
muito especiais. Espetáculos, instalações, esculturas, conferências e
performances — é assim que vamos conhecer o trabalho dos artistas
portugueses e internacionais que nos convidam para observar esta
estranhíssima (e, no entanto, tão familiar) forma de vida que os objetos
ditos (in)animados vivem e nos fazem viver. Máquinas e corpos,
marionetas, objetos e imagens organizam-se para nos falar sobre
ciências e políticas, reais e imaginárias, dando novas perspetivas a este
ciclo temático iniciado em 2020.
Na sua forma muito própria e sempre surpreendente, habitada por
uma poética que tem tanto de quietude como de salto, de silêncio
como de grito e de riso, a matéria animada está de volta ao palco —
vamos ao FIMP!
We at FIMP – Porto International Puppet Festival are excited about the
very special presentations we will be bringing to you in partnership
with Teatro Municipal do Porto. Shows, installations, sculptures,
lectures and performances—that’s how we’ll get to know the work of
the Portuguese and foreign artists who invite us to watch this extremely odd
(and yet so familiar) way of life that the objects that are said to be (in)animate
live and make us live. Machines and bodies, puppets, objects and images
organise themselves to tell us about science and politics, both real and
imaginary, providing this series, which started in 2020, with new perspectives.
In its very own and always surprising way, inhabited by a poetics that is
sometimes still and sometimes jumping, sometimes silent and sometimes
screaming and laughing, animated matter is back on stage — let’s go to FIMP!
Igor Gandra
Diretor Artístico Artistic Director
Mais informação for further information www.fimp.pt
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Johann Le Guillerm
Le pas grand chose
15/10 sex fri

19:30

16/10 sáb sat

Fernanda Fragateiro & Aldara Bizarro
Caixa para guardar o vazio

FR
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E se começássemos tudo do zero?
Pegar em pouca coisa, um ponto,
o mínimo. Observar, experimentar,
procurar soluções patafísicas, essa
ciência do particular que fez da
exceção a sua regra e abriu caminho
às soluções imaginárias… Desde
as primeiras palavras, entramos
no cérebro de um conferencista
rebelde. Com declarações literais
e elucubrações desconcertantes,
ele testa, demonstra, deduz e põe à
vista o fruto das suas experiências
tão arriscadas e disparatadas
quanto fundamentais e vertiginosas.
Elogio à idiotia como antídoto para o
pronto-a-pensar, Le pas grand chose
explora um “périplo pelo vazio”
repleto de interrogações abissais.

What if we started everything from
scratch? Not using much, a point, the
minimum. Watching, trying, looking
for pataphysical solutions, that
science of the peculiar that made
exception its rule and opened the
way for imaginary solutions… From
the very first lines, we enter the
brain of a rebel lecturer. With literal
statements and staggering ranting,
he evaluates, demonstrates, deducts
and makes visible the fruits of his
experiments, which are as risky and
crazy as fundamental and dizzying. A
praise of nonsense as an antidote to
ready-made thinking, Le Pas Grand
Chose explores a “tour of emptiness”
filled with abyssal queries.

A partir de 2001, Johann Le Guillerm
empenhou-se em Attraction, um projeto de
investigação que questiona o equilíbrio, as
formas, os pontos de vista e o movimento e
se materializa de diversas formas: objetos,
espetáculos, esculturas, performances…
Definindo-se como especialista no
espaço dos pontos de vista, pulveriza as
disciplinas tradicionais do circo.

Since 2001, Johann Le Guillerm has been
engaged in Attraction, a research project
that questions balance, forms, points
of view and movement, materialising in
several forms: objects, presentations,
sculptures, performances… Defining
himself as a specialist in the space of
points of view, he pulverises traditional
circus disciplines.

conferência-espetáculo
conference-performance
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Caixa para guardar o vazio é uma
escultura performativa com uma
perspetiva pedagógica, criada em
2005 após um convite do Teatro
Viriato. Constitui-se como lugar para
explorar com o corpo, num processo
de descoberta individual ou coletivo.
Apresenta-se como uma “caixa de
madeira fechada” que é ativada
pelos corpos de dois bailarinos, que
a revelam em diálogo com grupos
de crianças através de movimento
e voz. O espaço abre-se, dobra-se,
desdobra-se e expande-se,
criando um clima de comunicação
e descoberta que termina com a
revelação do interior da escultura,
momento em que percebemos que o
nosso corpo é também um lugar.

Caixa para guardar o vazio [Box
to Keep the Void] is a performing
sculpture with an educational angle.
It was created in 2005 following
an invitation by Teatro Viriato. It
is a place to explore with one’s
body in a process of individual or
collective discovery. It presents
itself as a “closed wooden box” that
is activated by the bodies of two
dancers who unveil it in dialogue with
groups of children using movement
and voice. The space opens up,
folds, unfolds and expands, thus
establishing an atmosphere of
communication and discovery that
ends with the unveiling of the inside
of the sculpture — that’s when we
realise our body is also a place.

Fernanda Fragateiro (Montijo, 1962) vive e
trabalha em Lisboa. Desafiando relações
de tensão entre a arquitetura e a escultura,
a sua obra potencia relações com o lugar,
convocando o espectador para uma
posição de performatividade.
Aldara Bizarro (Maputo, 1965) trabalhou
como intérprete e começou a coreografar
em 1990. Atualmente desenvolve projetos
para jovens e para a comunidade, cruzando
a dança com outras artes.

Fernanda Fragateiro (Montijo, 1962) lives
and works in Lisbon. Challenging tense
relations between architecture and
sculpture, her work enhances relations
with the place, calling upon the spectator
to perform.
Aldara Bizarro (Maputo, 1965) worked as a
performer and started choreographing in
1990. She currently develops projects for
youngsters and communities, crossing
dance and other arts.

Marcelo Lafontana /
Lafontana – Formas Animadas Discursos

MEINHARDT & KRAUSS
Robot dreams

16/10 sáb sat

16/10 sáb sat

19:00

CAMPO ALEGRE Auditório

Neste novo trabalho, a companhia
Lafontana - Formas Animadas
apresenta alguns dos mais célebres
oradores políticos do século XX
que foram ditadores implacáveis
e não pouparam opositores nem
toleraram a liberdade de expressão.
Entusiasticamente aclamados pelos
respetivos povos, as suas palavras
e ações (concordantes ou não entre
si) mudaram o curso da História e a
própria geografia do Mundo. As ideias
dos seus discursos convincentes
foram ouvidas e aceites por milhões
de cidadãos. O poder da palavra é
tremendo. Como definir a condição
destes oradores: monstros ou
heróis, ou ambas as coisas? É esta a
discussão que o espetáculo procura
despertar no espectador.
— Marcelo Lafontana

In this new work, Lafontana - Formas
Animadas presents some of the
most famous political speakers of
the 20th century who were ruthless
dictators and neither spared
opponents nor tolerated freedom
of expression. Enthusiastically
acclaimed by the respective
peoples, their words and actions
(in agreement or not) changed
the course of History and the
geography of the World. The ideas
of his convincing speeches were
heard and accepted by millions of
citizens. The power of the word
is tremendous. How to define the
status of these speakers: monsters
or heroes, or both? This is the
discussion that the show seeks to
awaken in the viewer.
— Marcelo Lafontana

A companhia Lafontana – Formas
Animadas dedica-se à criação e
apresentação de espetáculos com
formas animadas, realizando ainda
ações de formação e investigação nesta
área. Concilia os módulos da tradição
com a experimentação de soluções
inovadoras, adaptadas à evolução dos
tempos, à singularidade dos espaços,
à especificidade dos públicos e à
oportunidade dos meios disponíveis.

Lafontana – Formas Animadas company
is dedicated to the creation and
presentation of performances with
animated forms, as well as carrying out
training and research activities in this
area. It combines traditional modules
with the experimentation of innovative
solutions, adapted to the evolution of
times, the uniqueness of spaces, the
specificity of the audiences and the
opportunity of the available means.

formas animadas animated forms

21:00
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Três bailarinos encontram autómatos,
robôs e partes do corpo animadas
e descobrem a inteligência artificial
ToMoMi. Um código e eletricidade
trazem as máquinas-objeto à vida.
Não são humanos nem animais, mas
também já não são objetos puros. As
criaturas que se criaram a si mesmas
mostram-nos o nosso reflexo,
apontando a nossa vulnerabilidade
e mortalidade. Enquanto os
intérpretes se transformam
lentamente em ciborgues e
objetos através de sensores e da
tecnologia, as máquinas começam
progressivamente a adquirir
características e sentimentos
humanos. Objetos, programação e
intérpretes fundem-se na encenação
para criar um teatro de marionetas
extraordinário em que as fronteiras
entre homem, máquina e objeto
parecem totalmente esbatidas. Entre
inteligência artificial, o “vale da
estranheza”, placas controladoras
e códigos de programação no
limite do que é tecnicamente viável,
emerge o sonho de máquina surreal.

Three dancers meet automata,
robots and animated body parts and
encounter the artificial intelligence
ToMoMi. A code and electricity
bring the machine-objects to life.
They are not human, not animal,
but also no longer pure objects,
they have a presence, a magic. The
self-created creatures become
mirrors of ourselves and point to
our own vulnerability and mortality.
While the players slowly become
cyborgs and objects themselves
through sensors and technology,
the machines increasingly begin to
develop human characteristics and
feelings. Objects, programming and
performers merge in the staging to
create extraordinary puppet theater
in which the boundaries between
man, machine and object seem to
be completely blurred. Between
artificial intelligence / uncanny
valley / controller boards and
programming codes on the edge of
what is technically feasible, a surreal
machine dream emerges.

Desde 2013 que a marionetista/encenadora
Iris Meinhardt, o videasta Michael Krauss
e o compositor Thorsten Meinhardt
formam os MEINHARDT & KRAUSS,
trabalhando a partir de Estugarda. As
suas peças desenvolvem-se a partir
das trocas intensas entre teatro de
marionetas, cinema, novos média
e música contemporânea. Fundem
habilmente tecnologia e poesia,
virtualidade e corpo numa linguagem
teatral própria, que convida, através
de uma noção vital do surreal, a um
entendimento do aparentemente irreal.

MEINHARDT & KRAUSS have been
puppeteer/director Iris Meinhardt, video
artist Michael Krauss and composer
Thorsten Meinhardt since 2003.
The Stuttgart-based pieces thrive
on the intensive exchange between
puppet theater, film, new media and
contemporary music. They skillfully
merge high-tech and poetry, virtuality and
the body into their own theater language,
which invites with a vital sense of the
surreal to perceive the apparently unreal.

marionetas puppetry
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Espetáculo falado em francês
com legendagem em português
Performance spoken in french
with portuguese subtitles
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Fernando Mota
Concerto para uma árvore

Teatro de Ferro
A revolta dos objetos — Uma conferência animada

Léa Drouet
Violences

17/10 dom sun

20/10 qua wed

21/10 qui thu

17:00

CAMPO ALEGRE Café Teatro

Concerto para uma árvore marca o
início de uma pesquisa à volta de
objetos sonoros e instrumentos
musicais experimentais criados a
partir de árvores e outros materiais
naturais. O instrumento Hárvore
foi criado a partir de um carvalho
cortado numa limpeza de terrenos
na Serra de Montemuro em Fevereiro
de 2020. Durante a quarentena esta
pequena árvore foi-se lentamente
transformando num instrumento
musical, com cordas esticadas
entre os seus ramos e sinos em
lugar de flores. É tocado com as
mãos, pauzinhos chineses, arco de
violino, powerball, slide, pedras e
troncos. Este e outros instrumentos
desta pesquisa, como a Ramira
e a Birdcage, fazem parte de um
concerto que é a primeira paragem
de um caminho que se adivinha
longo e que englobará outras
ramificações como os sistemas
de comunicação e simbiose entre
plantas e árvores e a pesquisa
poética sobre a velhice e a memória.

Concerto para uma árvore [Concert
for a Tree] marks the beginning of
research into sound objects and
experimental musical instruments
created from trees and other
natural materials. The instrument
Hárvore was created from an oak cut
during a land clearing in the Serra
de Montemuro in February 2020.
During the quarantine this small
tree was slowly transformed into
a musical instrument, with strings
stretched between its branches
and bells in place. of flowers. It is
played with hands, chopsticks, violin
bow, powerball, slide, stones and
logs. This and other instruments
of this research, such as Ramira
and Birdcage, are part of a concert
that is the first stop on a path that
is expected to be long and that will
encompass other ramifications such
as communication systems and
symbiosis between plants and trees
and research poetics about old age
and memory.

Fernando Mota é músico, compositor e
artista multidisciplinar. O seu universo
musical resulta do cruzamento de
diversas linguagens, geografias
e ferramentas, como o estudo de
instrumentos tradicionais portugueses
e de outras culturas, a construção de
instrumentos experimentais e objetos
sonoros, a utilização de elementos
da natureza e sons do quotidiano nas
suas composições e a manipulação
e experimentação sonora através da
informática e da eletroacústica.

Fernando Mota is a multidisciplinary
musician, composer and artist. His
musical universe results from the
crossing of different languages,
geographies and tools, such as the study
of traditional Portuguese instruments
and other cultures, the construction of
experimental instruments and sound
objects, the use of elements from
nature and everyday sounds in his
compositions and sound manipulation
and experimentation through information
technology and electroacoustics.

21/10 qui thu
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É o segundo momento de um ciclo
dedicado aos objetos que começou
com o trabalho Objetoteca Popular
Itinerante. O aparato de uma
conferência é o ponto de partida
para esta nova incursão no mundo
das coisas. Este dispositivo é,
como todos os outros, um modo
de organizar objetos (uma mesa,
cadeiras, microfones, etc.), corpos,
discursos e algumas regras — umas
escritas e outras implícitas. Esta
não é, no entanto, uma conferência
qualquer: o conferencista é
um ator e a sua comunicação
é uma performance na qual os
objetos insistem em ter ainda uma
palavrinha a acrescentar.
As coisas, os objetos têm um modo
muito especial de comunicar —
connosco e entre si. O nosso
convidado irá tentar apresentar
algumas ideias sobre o assunto.
Será que vai conseguir fazê-lo em
plena revolta dos objetos?

This is the second part of a series
dedicated to objects, which started
with Objetoteca Popular Itinerante
[Travelling Popular Objectheque].
The apparatus of a lecture is the
starting point for this new approach
to the world of things. Same as
all the others, this scheme is a
way to organise objects (a table,
chairs, microphones, etc.), bodies,
speeches and a few rules — some
written, others implied. This is
no ordinary lecture, however:
the speaker is an actor, and his
presentation is a performance in
which objects still insist on adding a
few words.
Things, objects have a very special
way of communicating — with us and
among them. Our guest will try to
present some ideas on the subject.
Will he be able to do so right in the
middle of an object uprising?

O Teatro de Ferro surgiu em 1999.
O trabalho da companhia tem sido
desenvolvido no campo do teatro de e
com marionetas e objetos. A sua prática
assenta numa lógica de investigação em
que a marioneta tem assumido um valor
matricial, nas suas hibridações possíveis.

Teatro de Ferro was established in 1999.
The company has been working with
puppets and objects. Their practice is
based on a research logic in which the
puppet has assumed a matrix value, in its
possible hybridizations.
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Em Violences, Léa Drouet procura
trazer-nos ao reverso das
imagens de violência dominantes.
Considerando que essas imagens
– através do seu poder de
transposição – nos impedem de agir
e sentir, tenta introduzir movimento
na identificação pré-construída de
pessoas e situações. Sozinha em
palco, dentro de uma caixa de areia,
constrói e desfaz arquiteturas de
paredes, paisagens e fronteiras, por
meio das quais a narrativa evolui.
Numa dramaturgia de ressonâncias,
a história da sua avó Mado, forçada
a atravessar a fronteira para fugir
à Rusga do Velódromo de Inverno
de Paris, ecoa em acontecimentos
recentes, como a história de Mawda,
uma criança curda de dois anos de
idade morta a tiro por um polícia
belga em 2018, que mostram a
violência contemporânea e as
formas de lhe resistir. Talvez na
fragilidade dos grãos de areia se
possa encontrar a força – e não o
poder – de recomposição de um
mundo que assuma os seus conflitos
fora de um estado de guerra.

In Violences, Léa Drouet attempts to
bring us in the reverse of dominant
images of violence. Considering
that those images – through their
transfixing power – keep us from
acting and feeling, she tries to
infiltrate movement inside the
pre-constructed identifications of
subjects and situations. Alone on
stage, inside a sandbox, she builds
and undoes architectures made of
walls, landscapes, borders, through
which the storytelling evolves. With a
dramaturgy of resonances, the story
of her grandmother Mado — forced
to cross the country to escape from
the Vél’ d’Hiv raid — rebounds in
recent events – the story of Mawda,
a 2-year-old Kurdish girl shot dead
by a Belgian police officer in 2018
– that echo what contemporary
violence and its forms of resistance
can be. Maybe this is in the fragility
of sand grains that one can find the
strength – and not the power - of
a recomposition of a world which
assumes its conflicts outside of the
mere state of war.

Léa Drouet é uma encenadora e atriz
francesa. Tem uma licenciatura em
encenação pelo INSAS – Instituto
Superior das Artes do Espetáculo de
Bruxelas, cidade em que vive e trabalha
desde 2010. O seu trabalho assume
várias formas e flui entre instalação,
teatro e performance.

Léa Drouet is a french director and actress.
She has a degree in stage direction from
the INSAS — Institut National Supérieur
des Arts de la Scène de Bruxelles, and
has been living and working in Brussels
since 2010. Her work takes different
forms and flows between installation,
theater and performance.

marionetas puppetry

23/10 sáb sat
24/10 dom sun

6+

9€

50min

12+

16:00

50min

16+

CAMPO ALEGRE Café Teatro
CAMPO ALEGRE Café Teatro

O objetivo de MECANIkA é desenvolver e
explorar a marioneta atual, interagindo
com outros campos artísticos
contemporâneos sob a forma de teatro
de imagens. É um olhar sobre a realidade
atual e o modo como a representamos.

MECANIkA’s goal is to develop and explore
current puppetry by interacting with other
contemporary artistic fields, in a form
known as image theatre. It is a look at
contemporary reality and how we are the
representatives.

marionetas puppetry

© DR

© CindySechet

12€

Espetáculo falado em francês
com legendagem
em português
Performance spoken in french
with portuguese subtitles

CAMPO ALEGRE Café Teatro

This performance puts forward an
intense and suggestive universe,
evocative of the world of night and
shadows. All of these black and
white characters are intriguing
due to the specific strangeness
that they emanate. They convene
of childhood fears that emerge at
night, in the dark and in dreams.
Everything comes to life when the
light goes out in the evening in
the children’s bedroom. Like in a
dream, the characters that inhabit
our imagination come to life. The
story unfolds here in a funny and
poetic interplay confronting these
age-old fears. How do we deal with
fears at night, shadows, chiaroscuro
and these ambiguous characters,
straight out of fairy tales? Pour
bien dormir is designed as a visual
narrative, an immersion in poetic
encounters with these fantastic,
loveable yet heartless creatures, so
close to our fears, temptations and
desires.

performance

© Susana Neves

© Castelo Vamba

35min

16:00

14:30

Este espetáculo apresenta um
universo intenso e sugestivo,
evocativo do mundo da noite e das
sombras. Todas estas personagens
a preto e branco intrigam pela
estranheza particular que emanam.
Evocam os medos da infância, que
aparecem à noite, no escuro e nos
sonhos. Quando a luz se apaga,
à noite, no quarto das crianças,
tudo se anima. Como num sonho,
as personagens que povoam o
nosso imaginário ganham vida. A
história desenrola-se aqui num jogo
divertido e poético, confrontando
esses medos ancestrais. Como
lidar com os medos da noite, das
sombras, do claro-escuro e dessas
personagens ambíguas saídas dos
contos de fadas? Pour bien dormir
é concebido como uma narrativa
visual, um mergulho na poesia
do encontro com esses seres
fantásticos, encantadores e cruéis,
tão íntimos dos nossos medos,
tentações e desejos.

formas animadas animated forms

7€

10:00

FR

p.27

12€

30min

3+

Giuseppe Chico & Barbara Matijevic
Forecasting
22/10 sex fri
23/10 sáb sat

19:30

FR

IT

24/10 dom sun

RIVOLI Palco do Grande Auditório

11:30

RIVOLI Palco do Grande Auditório

Forecasting parte de uma coleção
de vídeos amadores do maior site
e partilha de vídeos, o YouTube.
Sozinha no palco, Barbara Matijević
manipula um computador portátil
que reproduz uma seleção de
vídeos feitos por utilizadores
anónimos. Subindo ao palco com
o computador, Barbara Matijević
molda o seu corpo como uma
extensão contínua do mundo
bidimensional dos vídeos. O
resultado é uma experiência híbrida
entre a realidade e o universo
virtual – um diálogo intrigante e
bem-humorado que transcende o
tempo e o espaço, desafiando a
forma como a tecnologia afeta os
nossos sentidos, a nossa relação
com objetos e movimento e a nossa
compreensão de presença.

Forecasting is based on a collection
of amateur videos from the biggest
video sharing and website, YouTube.
Alone on stage, Barbara Matijević
handles a laptop computer that
plays a selection of videos made by
anonymous users. Moving on stage
with the laptop, Barbara Matijević
shapes her body as a seamless
extension of the two-dimensional
world of videos. The result is a
dizzying hybrid experience of reality
and virtuality, an intriguing and
humorous dialogue that transcends
time and space, challenging the
way in which technology affects
our senses, our relationship with
objects and movement and our
understanding of presence.

Giuseppe Chico (Itália) e Barbara
Matijević (Croácia) fundaram a
companhia Premier Stratagème,
em 2009, em Paris, França. Juntos,
criaram diversos trabalhos que foram
apresentadas em múltiplos locais,
festivais, museus e centros de arte na
Europa, Ásia e América do Sul.

Giuseppe Chico (Italy) and Barbara
Matijević (Croatia) founded their
company, Premier Stratagème, in 2009,
in Paris, France. Together they created a
corpus of performative works that have
been presented at a variety of venues,
festivals, museums and art centers in
Europe, Asia and South-America.

Double Trouble
#03

Gustavo Sumpta
Sempre em Pé

HR

15:00

RIVOLI Palco do Grande Auditório

Inspirado no brinquedo sempre-em-pé,
construiu-se uma meia esfera que
será o palco. O performer evolui,
no topo deste, numa coreografia
duracional. Aqui, o palco e o
performer estarão sempre em
movimento durante seis horas.

A half sphere was built drawing
inspiration from the tumbler toy. It
will be the stage on top of which the
performer evolves in a durational
choreography. Stage and performer
shall be always in motion for six hours.

Gustavo Sumpta (Luanda, 1970) vive
e trabalha em Lisboa. Tem como
exposições individuais: Luto na Galeria
da Casa A. Molder, Lisboa (2020), Die
Zunge an den Gaumen nähen [Coser
a Língua ao Céu-da-Boca], Rosalux,
Berlim (2017), Gustavo Sumpta, Ar Sólido,
Lisboa (2015). Como performer e autor:
Sempre-em-Pé, Festival Temps d’Image
(2020), Levantar o Mundo, Festival
Cumplicidades, Lisboa (2020), Pó de
lâmpada, Galeria Pedro Oliveira, Porto, e
ZDB, Lisboa (2015), Comboio Fantasma,
Calçada do Combro, Lisboa (2014).

Gustavo Sumpta (Luanda, 1970) lives and
works in Lisbon. Solo exhibitions: Luto,
Galeria da Casa A. Molder, Lisbon (2020),
Die Zunge an den Gaumen nähen, Rosalux,
Berlin (2017), Gustavo Sumpta, Ar Sólido,
Lisbon (2015). Works as performer and
author: Sempre-em-Pé, Festival Temps
d’Image (2020), Levantar o Mundo, Festival
Cumplicidades, Lisbon (2020), Pó de
Lâmpada, Galeria Pedro Oliveira, Porto, and
ZDB, Lisbon (2015), Comboio Fantasma,
Calçada do Combro, Lisbon (2014).
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11:00

CAMPO ALEGRE Sala de ensaios

12€

45min

16+

© DR

Espetáculo falado em francês
com legendagem
em português
Performance spoken in french
with portuguese subtitles

© Yelena Remetin

A terceira edição do Double Trouble move-se através do som, continuando a
questionar modos de criar e de fazer indisciplinados.
O som e o estímulo auditivo assumem assim múltiplas formas, nesta
edição que apresenta 3 artistas / coletivos, num programa que nos
propõe observar e absorver a criação a partir de experiências sensoriais,
partindo de uma viagem do material até ao não palpável, do próximo e
do distante. Artificialia, de Matthew Steinke/Sonoscopia, projeta-nos
noutro universo, propondo um percurso com várias paragens por objetos
sonoros colecionados; em Über Alles — uma performance duracional de
Carlos Azeredo Mesquita —, é explorada a noção de “nós” através dos
hinos nacionais, que tocam na natureza banal e universal do nacionalismo
moderno; FIM, do Grupo VÃO, é uma intensa experiência partilhada,
um coro dissonante num mundo escuro, muito escuro – que nos coloca
perante a sensação de um futuro em suspensão.

7€

6:00min

peça duracional duration piece

3+

The third edition of Double Trouble moves through sound and continues to
question undisciplined ways of creating and making.
Sound and sound stimuli thus take on numerous forms in this edition that
presents three artists/collectives and whose programme suggests we
watch and absorb creation based on sensory experiences and on a journey
from the material to the intangible, from what’s near to what’s far away.
Artificialia, by Matthew Steinke/Sonoscopia, throws us into another universe,
presenting a course with several stops at collected sound objects. Über
Alles [Above All], a durational performance by Carlos Azeredo Mesquita,
explores the notion of “us” through the national anthems that touch the
ordinary, universal nature of modern nationalism. FIM [END], by Grupo VÃO,
is an intense shared experience, a discordant chorus in a dark, a very dark
world that confronts us with the feeling of a suspended future.

14€

BILHETE CONJUNTO JOINT TICKET

p.29

Artificialia é um estranho mundo de
artefactos sónicos colecionados
pela Sonoscopia e pelo construtor
de autómatos musicais americano
Matthew Steinke. Num percurso com
várias paragens para descobertas
insólitas, encontram-se os mais
bizarros, intrigantes e fascinantes
sons e instrumentos musicais
oriundos de um passado e de um
futuro inexistente. Entre um gabinete
de curiosidades e um freak show
sonoro, Artificialia projeta-nos para
um universo paralelo em que um
som imaginário se materializa nas
mais inesperadas formas.

Grupo VÃO, FIM ©Mayra Azzi

Artificialia is a strange world of sound
artefacts collected by Sonoscopia
and American musical automata
builder Matthew Steinke. In a course
with several stops for unheard-of
discoveries, one finds the most
bizarre, intriguing and fascinating
sounds and musical instruments from
a non-existent past and future. A cross
between a cabinet of curiosities and
a sound freak show, Artificialia throws
us into a parallel universe where an
imaginary sound materialises in the
most unexpected ways.

28/10

19:30

CAMPO ALEGRE Palco do Auditório

30/10

18:00

CAMPO ALEGRE Palco do Auditório

qui thu

sáb sat

Matthew Steinke /
Sonoscopia
Artificialia
US

PT

percurso / instalação sonora
walk / sound installation

novembro november

28 qui thu CAMPO ALEGRE
19:30

Palco do Auditório

Matthew Steinke / Sonoscopia Artificialia

29 sex fri CAMPO ALEGRE

21:00

Sala Estúdio

Carlos Azeredo Mesquita Über Alles
Grupo VÃO FIM

30 sáb sat CAMPO ALEGRE
18:00

Palco do Auditório

Matthew Steinke / Sonoscopia Artificialia

A Sonoscopia é uma associação para
a criação, produção e promoção de
projetos artísticos e educativos centrada
nas áreas da música experimental, na
pesquisa sonora e nos seus cruzamentos
transdisciplinares.

Sonoscopia is an association that creates,
produces and promotes artistic and
educational projects, focusing on
experimental music, sound research and
their interdisciplinary crossings.

Sala Estúdio

Grupo VÃO FIM

DIREÇÃO directed by Matthew Steinke, Gustavo Costa ☺ INTERPRETAÇÃO performed by
Matthew Steinke, Gustavo Costa, Alberto Lopes, Henrique Fernandes, Tiago Ângelo ☺
ESPAÇO CÉNICO set design Catarina Barros ☺ DESENHO DE LUZ lighting design Mário Bessa
☺ PRODUÇÃO EXECUTIVA executive production Patrícia Caveiro ☺ PRODUÇÃO production
Sonoscopia ☺ COPRODUÇÃO coproduction Teatro Municipal do Porto

7€

60min

12+
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Carlos Azeredo Mesquita Über Alles
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19:30

CAMPO ALEGRE Café Teatro

sáb sat

Carlos Azeredo
Mesquita
Über Alles

Criada em 2018, a peça FIM é
uma experiência de solidão
compartilhada. De olhos fechados,
cinco performers habitam a
escuridão com público. Em 2021, a
pergunta ecoa ainda mais forte: qual
a distância que ainda gera encontro?
Diante da sensação de futuro em
suspensão, imaginar faz-nos mover.
Estar no FIM é ver sem perceber.
É ativar as alianças além do que a
visão pode capturar. Sem fazer do
outro nem presa nem manada. O
que aterroriza é a luz que cega. Em
coro dissonante, conspiramos: Que
os mundos desviantes não sejam
exterminados. Que a morte nos
inspire a agir. Que seja permitido
imaginar maneiras de compor
realidades para além das paisagens
devastadas e assim, delicadamente,
praticar a distância necessária para
que os sonhos possam existir juntos.
— Grupo VÃO

© A partir de “Portugal | Food | Flag | Portugal food, Flag food, Food. (n.d.). Pinterest.

performance

Über Alles explores the trite, universal
nature of modern nationalism, which
has infiltrated our daily life in the
shape of small symbols and speech
habits that define the notion of “us”.
Using national anthems as a starting
point, we analyse both History
and stories, and iconographic
and sociological elements. We
reflect upon the role these songs
play in the building of the nation’s
mythology and in the inclusion and
exclusion dynamics associated with
this process.
Who are these “heroes of the sea”
who will “once again today” raise
“the splendour of Portugal”? Must
“the distinguished forefathers” who
enslaved entire nations be the ones
who continue to represent the notion
of being Portuguese? After all, who is
really part of such “noble people”?
— Carlos Azeredo Mesquita

Carlos Azeredo Mesquita é artista visual
e performer. Estudou design gráfico na
Universidade do Porto e fotografia na
Universidade Moholy-Nagy de Arte e
Design em Budapeste. O seu primeiro
espetáculo, Diet Plan for the Western
Man, estreou na Bienal de Berlim, em 2018.

16+

21:00

CAMPO ALEGRE Sala Estúdio
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Grupo VÃO
FIM
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O Grupo VÃO é composto por Isis Andreatta,
Julia Viana, Juliana Melhado e Patrícia
Árabe. Com mais de 10 anos de existência,
desenvolve o seu trabalho artístico
investigando formas de autogestão e
direção coletiva como prática de criação e
atuação política em dança.

Grupo VÃO comprises Isis Andreatta, Julia
Viana, Juliana Melhado and Patrícia Árabe.
With over ten years of existence, it carries
out its artistic work researching ways of
self-management and collective direction
as creative practice and political action in
the field of dance.

DIREÇÃO directed by Grupo VÃO ☺ CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO created and performed by
Carolina Minozzi, Isis Andreatta, Juliana Melhado, Julia Viana, Patrícia Árabe ☺ COLABORAÇÃO
DRAMATÚRGICA dramaturgy assistant Ana Maria Krein ☺ DESENHO E OPERAÇÃO DE SOM sound
design and operation Gustavo Lemos ☺ DESENHO E OPERAÇÃO DE LUZ lighting design and
operation Laura Salerno ☺ ESPAÇO E FIGURINO Set design and costumes Renan Marcondes
FOTOGRAFIA photography Mayra Azzi ☺ PRODUÇÃO EM DIFUSÃO INTERNACIONAL production
and international distribution Regina Veloso / Casa de Produção ☺ AGENCIAMENTO management
Campo Arte Contemporânea

A

7€

50min

16+

TI

NACION
AL

50min

DIREÇÃO ARTÍSTICA E PESQUISA artistic direction and research Carlos Azeredo Mesquita ☺
APOIO À CRIAÇÃO creation support Luísa Saraiva ☺ DRAMATURGIA dramaturgy Yasmina Reggad
☺ COCRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO co-creation and performance Ángela Diaz Quintela, Filipe
Caldeira, Lea Taragona, Luísa Saraiva ☺ DIREÇÃO MUSICAL musical direction Julius Gabriel,
Lea Taragona ☺ COCRIAÇÃO MUSICAL E OPERAÇÃO DE SOM musical co-creation and sound
operation Francisco Antão ☺ PRODUÇÃO EXECUTIVA executive production Maria João Santos

29/10

NA

7€

Performance duracional, sem intervalo.
O público pode entrar e sair livremente
e deambular entre os intérpretes
Durational performance, with no
intermission. The public can circulate
freely among the performers

Carlos Azeredo Mesquita is a visual and
performance artist. He studied graphic
design at the University of Porto and
photography at the Moholy-Nagy University
of Art and Design in Budapest. His first
stage creation, Diet Plan for the Western
Man, premiered at the Berlin Biennale 2018.

The piece FIM [END] is an experience
of shared loneliness created in
2018. With their eyes shut, five
performers inhabit the darkness with
an audience. In 2021, the question
resonates even more strongly: which
distance still yields encounter?
While faced with the feeling of a
suspended future, to imagine makes
us move. Being at the FIM means
to see without discerning. Means
to trigger alliances beyond what
sight is able to capture. Without
turning the other into prey or herd.
That which terrorises is the blinding
light. We plot as a discordant
chorus: may the deviant worlds not
be exterminated. May death inspire
us to act. May imagining ways of
composing realities beyond the
devastated landscapes be allowed,
and in this way gently employ the
necessary distance for dreams to be
able to coexist. — Grupo VÃO

© Mayra Azzi

30/10

sex fri

Em Über Alles explora-se a natureza
banal e universal do nacionalismo
moderno infiltrado no nosso
quotidiano sob a forma de pequenos
símbolos e hábitos de linguagem
que definem a ideia de “nós”.
Tendo como ponto de partida os
hinos nacionais, exploramos a
História e as estórias, elementos
da iconografia e da sociologia.
Refletimos sobre o papel que estas
canções têm na construção da
mitologia da nação e nas dinâmicas
de inclusão e exclusão associadas
a esse processo.
Quem são os “heróis do mar” que vão
levantar “hoje de novo o esplendor
de Portugal”? Serão “os egrégios
avós” que escravizaram nações
inteiras que devem continuar
a representar a ideia de ser
português? Quem é afinal mesmo
parte deste “nobre povo”?
— Carlos Azeredo Mesquita

IE R E

CAMPO ALEGRE Café Teatro

EM

19:30

ESTRE
I

29/10

O N AL PR

p.33

21:00

3/10

17:00

sáb sat

dom sun

CAMPO ALEGRE Sala-Estúdio

Sinopse mais curta que o título.

TMP ONLINE

24h

Ana Rita Xavier & Sofia Alvernaz
Título meramente descritivo ou
duas mulheres e uma plateia
A synopsis shorter than the title.

Palcos Instáveis

IL

dança dance

🤜🤛
7€

30min + 30min

16+

Instável — Centro Coreográfico

Acima de tudo, o teto. Acima de
tudo, as estrelas. Acima de tudo,
inquietas. Acima de tudo repete-se.
Acima. Tudo escuro. Impossível. Em
baixo, falível.

Above all, the ceiling. Above
all, the stars. Above all,
restless. Above all, repeating oneself.
Above. All dark. Impossible. Down
below, fallible.

Acima de tudo é uma peça que vem
questionar e explorar a fricção entre
o conceito de perfeição e a natureza
humana imperfeita.

Above All is a piece coming to
question and explore the friction
between the notion of perfection and
the flawed human nature.

Catarina Ribeiro (1997) é uma bailarina
portuguesa que pretende enriquecer e
desenvolver a sua linguagem coreográfica.
O percurso artístico em dança inicia-se
no Porto onde frequentou o ensino
secundário no Ginasiano. Continuou os
seus estudos em dança na Universidade
de Artes ArtEZ, nos Países Baixos. As suas
peças destacam-se pela união de cores
fortes em contraste com a sensibilidade e
sobriedade do seu movimento.

Catarina Ribeiro (1997) is a Portuguese
dancer wishing to enrich and develop
her choreographic language. Her
dancing career began at Porto where she
attended high school at Ginasiano. She
continued her dance training at ArtEZ
University of the Arts in The Netherlands.
Her pieces stand out for combining
strong colours with the contrasting
sensitivity and sobriety of her movement.

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.

© Tijmen Teunissen

Ana Rita Xavier &
Sofia Alvernaz
Título meramente
descritivo ou
duas mulheres e
uma plateia
+
Catarina Ribeiro,
Keren-or Ben
Shachar &
Sara Miguelote
Acima de tudo

Catarina Ribeiro, Keren-or Ben Shachar &
Sara Miguelote
Acima de tudo

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.

Ana Rita Xavier é natural de Guimarães.
É licenciada em criação e interpretação
em dança contemporânea pela ESD —
Escola Superior de Dança de Lisboa. Ao
longo do seu percurso trabalhou com
Pedro Soares, Tom Borgas, Hugo Calhim
Cristovão e Joana von Mayer Trindade,
Radar 360, Mafalda Deville, Gustavo
Ciríaco, Marta Jardim, Guilherme de
Sousa e Pedro Azevedo, Circolando,
Joana Castro e Gil Mac, entre outros.
Sofia Alvernaz é natural de São Miguel.
É licenciada em teatro pela ESAD —
Escola Superior de Artes e Design
das Caldas da Rainha (2018), tendo
apresentado como exercício final o
trabalho Perto de Nós, dirigido por Joana
Craveiro, integra o elenco do espetáculo
Ser Pessoa, coreografado por Maria João
Gouveia e encenado por André Melo,
apresentado no Coliseu Micaelense
(Ponta Delgada). Atualmente, frequenta
o mestrado em artes plásticas na ESAD
das Caldas da Rainha.

Ana Rita Xavier was born in Guimarães.
She has a degree in contemporary dance
creation and performance from the
Lisbon School of Dance. She has worked
with Pedro Soares, Tom Borgas, Hugo
Calhim Cristovão and Joana von Mayer
Trindade, Radar 360º, Mafalda Deville,
Gustavo Ciríaco, Marta Jardim, Guilherme
de Sousa and Pedro Azevedo, Circolando,
Joana Castro and Gil Mac, among others.
Sofia Alvernaz was born in São Miguel.
She has a degree in theatre from ESAD
— College of Art and Design (Caldas
da Rainha, 2018), having presented her
graduation piece, Perto de Nós [Close
to Us], directed by Joana Craveiro, joined
the cast of Ser Pessoa [Being Pessoa],
choreographed by Maria João Gouveia,
directed by André Melo and presented
at Coliseu Micaelense (Ponta Delgada).
She’s currently pursuing a master’s
degree in visual arts at ESAD.

CO-CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO cocreation and performance Ana Rita Xavier, Sofia Alvernaz ☺
SONOPLASTIA E CENOGRAFIA sound desgin and set design Ana Rita Xavier, Sofia Alvernaz ☺
APOIO À SONOPLASTIA sound design support Rafael Maia ☺ APOIO À CENOGRAFIA set design
support Maria Miguel Von Hafe ☺ VÍDEO video Luís Sobreiro ☺ FIGURINOS costumes Ana Paula
Ferreira ☺ APOIO À PRODUÇÃO production support Mariana de Sá Marques

Keren-or Ben Shachar (1992) é uma
bailarina e coreógrafa israelita residente
em Roterdão. A sua linguagem artística
toca o absurdo do quotidiano, rompendo
a parede que divide o público do
performer. Esta separação origina
momentos no qual o público, durante o
espetáculo, confunde situações em que
deve rir, chorar ou ambas. Paralelamente
à sua carreira, Keren estuda Biologia na
UK Open University.
Sara Miguelote (1996) é uma bailarina
e coreógrafa portuguesa, que vive
em Roterdão, Países Baixos. Aos 16
anos ingressou no curso artístico de
dança no Ginasiano. Em 2015 integra
o curso de dança da Universidade de
Artes ArtEZ, onde dá seguimento ao
seu percurso artístico. Durante os anos
de faculdade começa a desenvolver
a sua identidade artística enquanto
coreógrafa, muito marcada por visuais
intensos de inspiração cinematográfica,
que exploram a psique humana.

Keren-or Ben Shachar (1992) is an Israeli
dancer and choreographer who lives in
Rotterdam. Her artistic language touches
on the absurdity of everyday life, tearing
down the wall that separates audience
and performer. Such split results in
moments in which the audience, during the
performance, mistakes laughing and crying
situations. Keren is also studying biology at
The Open University (United Kingdom).
Sara Miguelote (1996) is a Portuguese
dancer and choreographer who lives in
Rotterdam, The Netherlands. She first
came in contact with dance when she
was 5 years old in her hometown, Viana
do Castelo. At the age of 16, she moved
to Porto to attend the dance course
at Ginasiano. In 2015, she joins the
ArtEZ University of the Arts, where she
continues her artistic journey. During her
college years, Sara started developing
her artistic identity as a choreographer,
standing out for intense looks that draw
inspiration from cinema and explore the
human psyche.

CRIAÇÃO, INTERPRETAÇÃO E CONCEITO creation, performance and concept Catarina Ribeiro,
Keren-or Ben Shachar, Sara Miguelote ☺ GRAFISMOS graphism Ricardo Figueiredo ☺
FOTOGRAFIA photography Tijmen Teunissen ☺ VÍDEO videomaker Hellen Boyko ☺ PRODUÇÃO
production Alice Gioria ☺ DRAMATURGIA dramaturgy Iris Boer ☺ APOIO support DeStudio
Rotterdam, Time Window ☺ COPRODUÇÃO co-production Teatro Municipal do Porto, Instável –
Centro Coreográfico, Lazy Susan & Co

© Luz e Odin
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Paulo Mota / Devagar
Buffalo Bill

p. 39

Diogo Freitas / Momento —
Artistas Independentes
Como perder um país

p. 40

Teatro Experimental do Porto (TEP) &
Teatro La Maria
Estreito/Estrecho

p. 41

Vera Mantero
O susto é um mundo

p. 42

João Telmo / Nova Companhia
Fazer e Desfazer

p. 43

Maria do Mar
José Leitão de Barros / Bernardo Sassetti

p. 44

Mostra Estufa
Maurício Jara & Bruno Machado
Memória

p. 45
p. 46

Alan Sencades
ferro à ferrugem

p. 47

Juri Bisegna, Ottavio Stazio,
Ricardo S. Mendes
Mellow Yellow

p. 47

Palcos Instáveis

Catarina Campos & Melissa Sousa
BOWND
+
Sara Santervás
Krakatoa
+
Laura Daelemans &
Margarida Constantino
That’s so tapical

p. 48
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Catarina Campos & Melissa Sousa, BOWND ©Sara Ferreira
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Quintas de Leitura
Terror de te amar num sítio
tão frágil como o mundo

4/11
qui thu

7/11
dom sun

22:00

17:00

24h

No ano em que as Quintas de Leitura
comemoram 20 anos de (an)danças
ao serviço da Palavra, foram
escolhidos 20 e tal poemas de
amor que nos continuam a encher
o coração. A poesia dá, assim,
palavras ao coração. São poemas
certeiros como balas de pólen
que “restauram o assombro e a
inocência”, nas vozes de Catarina
Carvalho Gomes, Marta Bernardes,
Teresa Coutinho, João Paulo Costa e
Paulo Campos dos Reis.
Rematamos com um verso do poeta
Rui Caeiro que espelha bem o
universo da sessão: “Agradeço ao
amor os poemas que há no céu e o
fazem parecer azul”.

CAMPO ALEGRE Auditório

ILGP
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Quintas
de Leitura
Terror de te
amar num sítio
tão frágil como
o mundo

In the year in which Quintas de Leitura
celebrates its 20th anniversary
of wanderings and dances at the
service of the Word, we chose
twenty-something love poems that
still warm our hearts. Poetry thus
gives words to the heart. These
poems are as accurate as pollen
bullets that “restore awe and
innocence” in the voices of Catarina
Carvalho Gomes, Marta Bernardes,
Teresa Coutinho, João Paulo Costa
and Paulo Campos dos Reis.
We end with a verse by poet Rui
Caeiro that very much reflects the
universe of this session: “I thank love
for the poems in the sky that make it
look blue”.

William Frederick Cody (1846-1917)
foi um atirador exímio da cavalaria
americana, famoso por, ainda jovem,
abater uma quantidade absurda de
búfalos com o intuito de facilitar a
construção de um caminho-de-ferro
no estado de Iowa, onde nascera.
Foi, por isso, apelidado de Buffalo
Bill. O objetivo do extermínio era
simultaneamente limpar terreno,
alimentar os construtores e trazer
fome aos indígenas.
Anos mais tarde, criou o Buffalo Bill’s
Wild West, um circo que alcançou
fama mundial e percorreu o mundo
inteiro, servindo-se dos ameríndios
como grande atração. Deu também
origem à conhecida saga de banda
desenhada, Buffalo Bill, onde se
afigurava como grande guardião
da justiça.

William Frederick Cody (1846-1917)
was a U. S. Cavalry marksman who
became famous at a young age for
killing a ridiculous amount of buffalos
in order to ease the construction of
a railroad in the state of Iowa, where
he had been born, for which he was
nicknamed Buffalo Bill. The goal of
the slaughter was to simultaneously
clear ground, feed the construction
workers and starve the natives.
Years later, he created Buffalo Bill’s
Wild West, a circus that became
world-famous and travelled the whole
world, using Native Americans as the
main attraction. He also gave rise to
the famous comic book saga Buffalo
Bill, where he featured as a great
guardian of justice.
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Paulo Mota /
Devagar
Buffalo Bill
teatro theatre
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Conversa Talk com with
Paulo Mota
(Buffalo Bill),
Diogo Freitas,
Filipe Gouveia
(Como perder um país)
e and Magda Henriques

literatura literature
multidisciplinar multidisciplinary
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seg mon

19:00

Com a participação de With the participation of
Leituras Reading
Catarina Carvalho Gomes
Marta Bernardes
Teresa Coutinho
João Paulo Costa
Paulo Campos dos Reis

9€

1:30min

12+

ILGP

Música Music
A Garota Não
Mário Laginha

Interpretação em Língua Gestual Portuguesa

Imagem Image
Joana Estrela

Paulo Mota nasceu em 1991 em Santa
Cruz do Bispo, Matosinhos. Em 2010
terminou o curso de interpretação
da ACE — Academia Contemporânea
do Espectáculo e, desde então, foi
dirigido por Joana Providência, António
Júlio, Madalena Victorino, André Braga
e Cláudia Figueiredo, Victor Hugo
Pontes, Ana Luena, Rogério de Carvalho,
Gonçalo Amorim e João Garcia Miguel.
Atualmente, é professor de interpretação
na ACE, no Porto.
A Devagar é uma associação cultural
recém-nascida — fevereiro de 2021 —
com foco nas atividades performativas
transdisciplinares, tendo como base a
linguagem do teatro.

Paulo Mota was born in 1991 in Santa Cruz
do Bispo, Matosinhos. He completed
the acting course at ACE — School of
Arts in 2010 and has since worked with
choreographers Joana Providência,
António Júlio, Madalena Victorino, André
Braga and Cláudia Figueiredo, Victor
Hugo Pontes, Ana Luena, Rogério de
Carvalho, Gonçalo Amorim and João
Garcia Miguel. He currently teaches
acting at ACE, in Porto.
Devagar is a recently formed — February
of 2021 — cultural association wishing to
become a creative structure that focuses
on cross-disciplinary performing activities
rooted on the language of theatre.

© Paulo Mariz

© Joana Estrela
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DIREÇÃO, INTERPRETAÇÃO E TEXTO written, directed and performed by Paulo Mota ☺
CENOGRAFIA set design F. Ribeiro ☺ SONOPLASTIA sound design André Pires ☺ DESENHO DE LUZ
lighting design Cárin Geada ☺ FIGURINOS E MÁSCARAS costumes and masks Catarina Barros ☺
PRODUÇÃO production Bruno Moreira, Patrícia Gonçalves ☺ VÍDEO video João Vladimiro ☺ DESIGN
GRÁFICO graphic design Paulo Mariz ☺ COPRODUÇÃO co-production Teatro Municipal do Porto
Projeto apoiado pela República Portuguesa – Cultura/Direção-Geral das Artes ☺
Project supported by the Portuguese Republic – Culture/Directorate-General for the Arts
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60min
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Numa nação devastada por uma
guerra civil, uma duvidosa
declaração de paz — que propõe
suspender a democracia por seis
meses — é assinada, levando
dois líderes muito diferentes ao
poder. Cabe a estes governantes
escapar a destinos como os de
Troia, cavalgando por um espaço
atolado de assombrações interiores
e exteriores, enquanto tentam o
seu melhor e pior, para tomar as
rédeas. Entretanto, um inimigo
familiar e silencioso trespassa-os
pelos calcanhares até ao coração,
como uma flecha dos deuses que
desconhece limites. Como perder
um país é o segundo espetáculo
do ciclo Democracia e os Filhos
dos Anos 90 da Momento —
Artistas Independentes. Depois de
Democracy Has Been Detected,
focado na influência da tecnologia
de inteligência artificial na
democracia, este projeto centra-se
no potencial da manipulação, poder
e discurso populista.

RIVOLI Palco do Grande Auditório
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Diogo Freitas /
Momento –
Artistas
Independentes
Como perder
um país

In a nation devastated by a civil war,
a doubtful peace declaration that
suggests putting democracy on hold
for six months is signed, bringing
two very different leaders to power.
It is up to these rulers to escape
such destinies as that of Troy, riding
across a space swamped with inner
and outer wraiths as they try their
best and their worst to take the reins.
Meanwhile, a familiar, silent enemy
pierces them from their heels to their
hearts as an arrow from the gods
that knows no limits. Como perder
um país [How to Lose a Country] is
the second instalment of the series
Democracia e os Filhos dos Anos
90 [Democracy and the Children
from the 1990s] by Momento —
Artistas Independentes. After
Democracy Has Been Detected,
which focused on the influence of
artificial intelligence technology on
democracy, this project looks at the
potential of manipulation, power and
populist rhetoric.

© DR

Diogo Freitas nasceu em 1996, em
Famalicão. Iniciou a sua formação
em Lisboa, no Teatro da Trindade.
Prosseguiu os estudos na ACE
— Academia Contemporânea do
Espetáculo e mais tarde licenciou-se
na ESMAE — Escola Superior de Música
de Artes do Espetáculo. Como ator
trabalhou com Rogério de Carvalho, Ana
Luena, Jorge Pinto, Pedro Galiza, Carlos
Pimenta, João Garcia Miguel e Simão
Pais. É diretor artístico da estrutura
Momento — Artistas Independentes.

Diogo Freitas was born in 1996, in
Famalicão. He started his training in
Lisbon at Teatro da Trindade. He then
joined ACE — School of Arts and later
ESMAE — Higher School of Music and
Performing Arts. As an actor he worked
with Rogério de Carvalho, Ana Luena,
Jorge Pinto, Pedro Galiza, Carlos Pimenta,
João Garcia Miguel and Simão Pais. He
is the artistic director of Momento —
Artistas Independentes.
Momento — Artistas Independentes is a
production company created by Daniel
Silva and Diogo Freitas that stems from
the pluralistic approach of two young
artists wishing to create an identity as
thinking artists.

CRIAÇÃO created by Diogo Freitas, Filipe Gouveia ☺ ENCENAÇÃO directed by Diogo Freitas ☺
DRAMATURGIA dramaturgy Filipe Gouveia ☺ INTERPRETAÇÃO performed by Carlos Correia,
Daniel Silva, Gabriela Leão, Joana Martins ☺ COMPOSIÇÃO E DESENHO DE SOM sound
composition and design Paulo Pires ☺ OPERAÇÃO DE SOM sound operation António Cardoso
☺ DESENHO DE LUZ lighting design Pedro Abreu ☺ FIGURINOS costumes Ana Catarina Silva ☺
ESPAÇO CÉNICO set design Diogo Freitas, Pedro Abreu ☺ COREOGRAFIA choreography Daniela
Ferreira ☺ ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO photographic assistance Simão do Vale Africano
Pais ☺ RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS artistic residencies Circolando, fAUNA | habitat de criação
– Teatro da Didascália, Junta de Freguesia de Joane, Armazém 22 ☺ APOIO support ESMAE –
Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, Teatro do CalaFrio, Argatintas, Ribeira Sal ☺
CONSTRUÇÃO DE CENOGRAFIA set building Carlos Abreu ☺ ASSESSORIA DE IMPRENSA press
office Sandra Mesquita ☺ TEASER Os Fredericos ☺ PRODUÇÃO produced by Momento — Artistas
Independentes ☺ COPRODUÇÃO coproduction Teatro Municipal do Porto, Casa das Artes de Vila
Nova de Famalicão, Teatro Municipal Baltazar Dias, Teatro do Noroeste – Centro Dramático de
Viana, Bolsa de Criação O Espaço do Tempo, com o apoio da Fundação “la Caixa” — BPI

1:30min

12+

Interpretação em Língua Gestual Portuguesa

Projeto financiado pelo Programa de Apoio à Criação da Direção-Geral das Artes - Ministério
da Cultura ☺ Project financed by the creativity support programme from the Directorate-General
for the Arts – Ministry of Culture

Conversa pós-espetáculo
Post-performance talk com with
Teatro Experimental do Porto (TEP) &
Teatro La María
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A companhia Teatro La María foi fundada
em 2000 por Alexandra Von Hummet e
Alexis Moreno. Tem vindo a desenvolver
uma poética cénica própria, amplamente
reconhecida na cena chilena
contemporânea, em que dialética e
política se traduzem em propostas de
carácter cénico.

TMP ONLINE

Teatro
Experimental
do Porto (TEP) &
Teatro La María
Estreito/Estrecho

CAMPO ALEGRE Auditório

Teatro Experimental do Porto (TEP)
é a mais antiga companhia teatral
portuguesa e percursora do teatro
moderno, tendo estreado o primeiro
espetáculo em 1953, sob a direção
artística de António Pedro. Em 2012,
a direção artística foi assumida por
Gonçalo Amorim, encenador residente
desde 2010.

24h
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Momento — Artistas Independentes é
uma estrutura de criação, fundada por
Daniel Silva e Diogo Freitas, que nasce
da pluralidade de dois jovens artistas
com vontade de criar uma identidade
enquanto artistas pensadores.

9€

TEP (Portugal) and Teatro La María
(Chile) unite in a work that reflects on
the figure of Fernão de Magalhães
and his trip to the Strait, installing
different scenic approaches that
— running away from a simple
historical joke and a chronological
order — they question, desecrate
and immerse themselves in the
adventure of a group of men that
face of the unknown, the conquest
and the paradigm shift, in a work that
mixes styles, opinions and visions; a
vehicle of transgression, where the
two creative groups (portuguese
and chilean) will transfigure their
questions, doubts and conflicts into
scenes that, perhaps, respond to a
performance of sedition. The same
sedition that occurred in those old
ships in the middle of the ocean and,
later, in the bloody conquest of the
“discovered” lands.

p.69

teatro theatre
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O TEP (Portugal) e o Teatro La María
(Chile) unem-se numa obra que
reflete sobre a figura de Fernão
de Magalhães e a sua viagem ao
Estreito, instalando diferentes
abordagens cénicas que — fugindo
de uma simples anedota histórica
e de uma ordem cronológica —
questionam, profanam e mergulham
na aventura de um grupo de homens
face ao desconhecido, à conquista
e à mudança de paradigma, numa
montagem que mistura estilos,
opiniões e visões; um veículo de
transgressão, onde os dois grupos
criativos (portugueses e chilenos)
transfigurarão as suas questões,
dúvidas e conflitos em cenas que,
talvez, respondam a um espetáculo
de sedição. A mesma sedição que
ocorreu naqueles antigos navios
no meio do oceano e, depois, na
conquista sangrenta das terras
“descobertas”.

teatro theatre
Teatro Experimental do Porto (TEP) is the
oldest Portuguese theater company and
a precursor of modern theater, having
opened its first show in 1953, under the
artistic direction of António Pedro. In
2012, artistic direction was assumed
by Gonçalo Amorim, a resident director
since 2010.
The Teatro La María company was founded
in 2000 by Alexandra Von Hummet and
Alexis Moreno. It has been developing its
own scenic poetics, widely recognized in
the contemporary Chilean scene, in which
dialectic and politics are translated into
proposals of a scenic character.

DIREÇÃO ARTÍSTICA artistic direction Alexandra Von Hummel, Alexis Moreno, Gonçalo
Amorim ☺ DRAMATURGIA dramaturgy Alexis Moreno ☺ ENCENAÇÃO staging Alexis Moreno,
Gonçalo Amorim ☺ ASSISTÊNCIA DE ENCENAÇÃO staging assistance Patrícia Gonçalves ☺
INTERPRETAÇÃO performed by Alexandra Von Hummel, Alexis Moreno, Gonçalo Amorim,
Nuno Nunes, Pedro Vilela, Tamara Acosta ☺ PARTICIPAÇÃO ESPECIAL special participation
Horacio Pérez ☺ CENOGRAFIA set design Rodrigo Ruiz ☺ REALIZAÇÃO PLÁSTICA E FIGURINOS
plastic realization and costumes Catarina Barros ☺ APOIO À REALIZAÇÃO PLÁSTICA E
FIGURINOS plastic realization and costumes assistance Nuno Encarnação ☺ DESENHO DE LUZ
lighting design Cárin Geada, Rodrigo Ruiz ☺ ASSISTÊNCIA TÉCNICA technical assistant Cárin
Geada ☺ REGISTO, EDIÇÃO E MONTAGEM VÍDEO video editing and recording Alexis Moreno,
Mariana Vasconcelos ☺ PRODUÇÃO production Patrícia Gonçalves (PT), Horacio Pérez (CH)
☺ AGRADECIMENTOS acknowledgments ACE — Academia Contemporânea do Espetáculo,
Teatro La Memória ☺ O TEP é uma estrutura financiada pelo Governo de Portugal/Ministério
da Cultura/Direção-Geral das Artes e apoiada pela Câmara Municipal do Porto. Estrutura
residente no Teatro Campo Alegre, no âmbito do programa Teatro em Campo Aberto

© DR
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Eduardo Viveiros de Castro diz que
para os indígenas brasileiros “a
contradição faz sentido” e é uma
das características basilares do
pensamento ameríndio. Quem de
direito apercebe-se de alunos
universitários norte-americanos
encerrados em bolhas
politicamente corretas e aconselha
a percorrer mundo para se ser
capaz de contradição. Algures
chega-se à conclusão de que os
media “saudáveis” são aqueles
que não apresentam apenas um
ponto de vista e sim vários, de
preferência até contraditórios. Carl
Jung dizia que a sua linguagem
devia ser ambígua e de duplo
sentido porque só assim ela faria
justiça à natureza psíquica. Ernst
Cassirer e a sua “lógica do ilógico”
poderão ter também alguma coisa
a dizer-nos sobre tudo isto... Uma
educação para a cidadania será
uma educação para a contradição?
Educação para o susto.

RIVOLI Grande Auditório

RIVOLI Grande Auditório

Vera Mantero
O susto é
um mundo
dança dance

Eduardo Viveiros de Castro claims
that as far as Brazilian indigenous
people are concerned “contradiction
makes sense” and it’s one of the
fundamental features of Amerindian
thinking. Those with proper authority
realise there are North American
university students enclosed inside
politically correct bubbles and
advise us to travel the world in order
to be capable of contradiction.
Somewhere, one reaches the
conclusion that the “healthy”
media are the ones presenting
not one but several points of view,
preferably even contradictory. Carl
Jung said his language ought to
be ambiguous and have a double
meaning, because only then would
it render justice to psychic nature.
Ernst Cassirer and his “logic of the
illogical” may also have something
to tell us about all of this… Could
an education toward citizenship be
an education toward contradiction?
Education toward scare.

Fazer e Desfazer surge da ideia de
explorar e discutir as questões de
género nas sociedades ocidentais
contemporâneas pós-modernas,
mas num formato direcionado
para um público jovem, ainda em
formação física e intelectual.
Nesse sentido, o projeto terá,
na sua fundação, o intuito de
propiciar um recinto para o
questionamento da identidade e do
corpo, alicerçando-se no conceito
de performatividade de género,
desenvolvido pela filósofa Judith
Butler. Este trabalho pretende
revelar que a apresentação do sexo
não é uma realidade imutável.
O género pode constituir muito mais do
que uma atribuição de significados
sobre a diferença biológica e
tornar-se, dessa forma, um meio para
uma leitura discursiva e identitária.
Porque a feminilidade não pertence
só às mulheres. E a masculinidade
não pertence só aos homens.
— João Telmo

Fazer e Desfazer [Doing and Undoing]
stems from the idea of exploring
and discussing gender issues in
post-modern contemporary Western
societies, but in a way that targets
a young audience whose physical
and intellectual education is still
ongoing. As such, the project aims
at providing a place to question
both identity and body, based on
the notion of gender performativity
as developed by philosopher Judith
Butler. This play intends to show that
sex presentation is not immutable.
Gender may be much more than
assigning meanings about biological
differences and thus become a means
to a speech and identity reading. For
femininity does not belong just to
women. And masculinity does not
belong just to men.
— João Telmo
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João Telmo /
Nova Companhia
Fazer e Desfazer
teatro theatre

Co-apresentação com Culturgest —
Fundação CGD, de 25 a 27 novembro.
Co-presentation with Culturgest —
Fundação CGD, from November 25th to 27th.
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História(s) da Dança:
Vera Mantero com with
Vera Santos
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Nova Companhia was created in May of
2013 with the purpose of developing,
producing, promoting and supporting
the artistic projects of theatre directors
João Telmo and Martim Pedroso, as well
as those of other artists and creators
wishing to join in and whose work is
based on performing arts, performance,
dance, music and visual arts.

DIREÇÃO directed by João Telmo ☺ TEXTO text Keli Freitas ☺ INTERPRETAÇÃO performed by
Ana Sampaio e Maia, Aurora Pinho, Paulo Pascoal ☺ ESPAÇO CÉNICO set design António MV
☺ DESENHO DE LUZ lighting design José Álvaro Correia ☺ MÚSICA ORIGINAL original music
Carlos Morgado ☺ FIGURINOS costumes André Rodrigues ☺ CONSULTORIA consultancy Rita
Castanheira Alves ☺ ASSISTÊNCIA DE PRODUÇÃO production assistant Adriana Reis Pires
☺ PRODUÇÃO EXECUTIVA executive production Ana Pinto ☺ PRODUÇÃO production Nova
Companhia ☺ COPRODUÇÃO co-production Teatro Municipal do Porto
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9€

O Rumo do Fumo é uma estrutura financiada por República Portuguesa — Cultura |
Direcção-Geral das Artes e Câmara Municipal de Lisboa ☺ O Rumo do Fumo has the support of the
Portuguese Republic – Culture | Directorate-General for the Arts and of the Lisbon Municipal Council

Com início em maio de 2013, a Nova
Companhia foi criada com o objetivo de
desenvolver, produzir, divulgar e apoiar
os projetos artísticos dos encenadores
João Telmo e Martim Pedroso, assim
como de outros artistas e criativos que
se pretendam associar e cujo trabalho
seja desenvolvido a partir das artes
performativas, da performance, da dança,
da música e das artes plásticas e visuais.

SC

DIREÇÃO ARTÍSTICA artistic director Vera Mantero ☺ COCRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO
co-created and performed by Henrique Furtado Vieira, Paulo Quedas, Teresa Silva, Vânia
Rovisco ☺ ILUMINAÇÃO lighting design Rui Monteiro ☺ SONOPLASTIA sound design João
Bento ☺ CENOGRAFIA set design João Ferro Martins ☺ FIGURINOS costumes Marisa Escaleira
☺ ASSISTÊNCIA assistant Vera Santos ☺ PRODUÇÃO production O Rumo do Fumo ☺ APOIO
support Estúdios Victor Córdon ☺ COPRODUÇÃO coproduction Teatro Municipal do Porto,
Centro Cultural Vila Flor, Culturgest, Teatro Viriato
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Vera Mantero studied classical dance with
Anna Mascolo and was a member of the
Gulbenkian Ballet between 1984 and
1989. She has become one of the key
names in New Portuguese Dance, having
started her career as a choreographer
in 1987, and having presented her work
throughout the globe. She has also
engaged in voice work since 2000,
singing the songs of several authors, and
co-creating experimental music projects
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Vera Mantero estudou dança clássica
com Anna Mascolo e integrou o
Ballet Gulbenkian entre 1984 e 1989.
Tornou-se um dos nomes centrais da
Nova Dança Portuguesa, tendo iniciado
a sua carreira coreográfica em 1987
e mostrado o seu trabalho por todo
o mundo. Desde 2000 que se dedica
também ao trabalho de voz, cantando
repertório de vários autores e cocriando
projetos de música experimental.

© Telmo Pereira
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Maria do Mar
José Leitão
de Barros /
Bernardo Sassetti
1930
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Interpretação da Orquestra Sinfonietta
de Lisboa e direção musical de
Vasco Pearce de Azevedo

RA

Perfomed by Orquestra Sinfonietta
de Lisboa and musical direction by
Vasco Pearce de Azevedo

filme-concerto film concert

The 8th edition of Porto/Post/Doc opens
with a cine-concert, a magnificent
tribute to Portuguese cinema and which
symbolically introduces the theme "Ideas
to postpone the End of the World", a theme
transversal to the entire programming of
this edition of the Festival in a collaboration
only possible with the collaboration of
Cinemateca Portuguesa, Casa Bernardo
Sassetti and Teatro Municipal do Porto.

© CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA

A 8º edição do Porto/Post/Doc abre
com um cine-concerto, magnífica
homenagem ao cinema português e
que introduz de forma simbólica o tema
"Ideias para adiar o Fim do Mundo", tema
transversal a toda a programação desta
edição do Festival numa colaboração
só possível com a colaboração da
Cinemateca Portuguesa, Casa Bernardo
Sassetti e o Teatro Municipal do Porto.

Sessão organizada no âmbito do projeto
FILMar, operacionalizado pela Cinemateca
Portuguesa-Museu do Cinema, ao abrigo
do programa EEAGrants 2020-2024.
This session is organized within the scope
of the FILMar project, operated by the
Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema,
under the EEAGrants 2020-2024 program.

9€*

1:46min

12+

🤜🤛
* preço único single price

Maria do Mar é um notável trabalho de
integração da paisagem marítima e
da vida dos pescadores da Nazaré
numa ficção construída à volta
do ódio entre duas famílias por
causa da morte de um pescador,
provocada acidentalmente por
outro. Acabará por ser na sequência
da união amorosa dos filhos que virá
a acontecer a reconciliação. É um
trabalho de montagem claramente
marcado pela influência da
vanguarda soviética da época, onde
se notam ainda muitos outros sinais
do cinema europeu e americano dos
anos vinte do século passado.
Em 1999, por ocasião do restauro do
filme Maria do Mar, naquele que
seria o primeiro projeto de restauro
do laboratório do Arquivo Nacional
das Imagens em Movimento, a
Cinemateca Portuguesa encomendou
a Bernardo Sassetti uma partitura
com música original, orquestrada por
Vasco Pearce de Azevedo, Bernardo
Sassetti e Luís Tinoco.
Representativa da inventividade
da sua escrita musical e atenta
aos cambiantes emocionais da
realização de Leitão de Barros, é
uma composição que o músico
continuou a trabalhar, em
aperfeiçoamentos sucessivos, ao
longo da década que se seguiu
à aquela estreia, tendo sido
apresentada com o filme, em sua
vida, em inúmeros outros locais.
Esta cópia que agora se apresenta em
estreia no Porto/Post/Doc, quando
passam 125 anos do nascimento
de Leitão de Barros e das primeiras
sessões de cinema em Portugal,
teve origem na digitalização 4K do
negativo de câmara original do filme.

Maria do Mar is a remarkable work of
integrating the maritime landscape
and the life of fishermen in Nazaré
in a fiction built around the hatred
between two families over the death
of a fisherman, caused accidentally
by another. Although it is the children
who, in the first instance, become
the greatest victims of this hatred, it
will eventually be in the wake of their
loving union that reconciliation will
take place. Its editing work clearly
marked by the influence of the Soviet
avant-garde of the time, where there
are still many other signs of European
and American cinema from the
twenties of the last century.
In 1999, on the occasion of the
restoration of the film Maria do Mar,
in what would be the first restoration
project of the National Archives
of Moving Images laboratory, the
Cinemateca Portuguesa commissioned
Bernardo Sassetti with a score with
original music, orchestrated by Vasco
Pearce de Azevedo, Bernardo Sassetti
and Luís Tinoco.
Representing the inventiveness of his
musical writing and attentive to the
emotional changes in the making of
Leitão de Barros, it is a composition
that the musician continued to work
on, in successive refinements,
throughout the decade following
that debut, having been presented
with the film , in your life, in countless
other places.
This copy, which is now being
premiered at Porto/Post/Doc, 125
years after the birth of Leitão de
Barros and the first cinema sessions
in Portugal, originated from the
4K digitization of the film's original
camera negative.

José Leitão de Barros nasceu no Porto a
22 de outubro de 1896. Em 1918, realizou
os seus primeiros filmes (MALMEQUER,
MAL DE ESPANHA). A sua reputação
consolidou-se com a realização de A
SEVERA (1931), primeiro filme sonoro
português, e esteve ligado à criação da
Tobis Portuguesa. Realizou filmes como
LISBOA, CRÓNICA ANEDÓTICA (1930),
ALA-ARRIBA! (1942) e CAMÕES (1946),
marcando a cinematografia nacional do
período do Estado Novo. Morreu a 29 de
junho de 1967.

José Leitão de Barros was born in
Porto on October 22, 1896. In 1918,
he made his first films (MALMEQUER,
MAL DE ESPANHA). His reputation
was consolidated with the making of
A SEVERA (1931), the first Portuguese
sound film, and was linked to the creation
of Tobis Portuguesa. He directed
films such as LISBOA, ANEDÓTICA
CRÓNICA (1930), ALA-ARRIBA! (1942) and
CAMÕES (1946), marking the national
cinematography of the Estado Novo
period. He died on June 29, 1967.

Bernardo Sassetti nasceu em Lisboa a 24
de junho de 1970. Depois dos estudos
de piano clássico, dedicou-se ao jazz,
tendo iniciado a sua carreira musical
em 1987. Compôs para formações
de diferentes formatos, colaborando
regularmente com músicos diversos, não
apenas em concertos e gravações, mas
teatro e cinema. Dos seus trabalhos de
composição para cinema destacam-se
Quaresma de José Álvaro Morais, O
Milagre Segundo Salomé e Um Amor de
Perdição de Mário Barroso, Alice e Como
desenhar um círculo perfeito de Marco
Martins, 98 Octanas de Fernando Lopes.
Faleceu em Cascais a 10 de maio de 2012.

Bernardo Sassetti was born in Lisbon on
June 24, 1970. After studying classical
piano, he dedicated himself to jazz,
having started his musical career
in 1987. He composed for different
formats, collaborating regularly with
many musicians, not just in concerts
and recordings, but theater and cinema.
Of his compositional works for cinema
Quaresma by José Álvaro Morais, O
Milagre Segundo Salomé and Um Amor
de Perdição by Mário Barroso, Alice and
Como desenhar um círculo perfeito by
Marco Martins, 98 Octanas by Fernando
Lopes. Bernardo Sassetti passed away in
Cascais on May 10, 2012.

De by José Leitão de Barros
Com with Adelina Abranches, Alves da Cunha, Oliveira Martins, Rosa Maria

Erva Daninha

Mostra Estufa
Maurício Jara &
Bruno Machado +
Alan Sencades +
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A Mostra Estufa surge em 2018 como um laboratório para novos criadores
ou propostas emergentes que procurem novas linguagens, estéticas e
dramaturgias do circo contemporâneo.
A edição de 2021 tem um forte cunho internacional com propostas de artistas
de várias nacionalidades que se apresentam aqui próximo da sua versão final
ou mesmo em estreia absoluta. Três propostas que refletem técnicas de circo
sólidas integradas em discursos cénicos modernos. A forte relação do corpo
com o movimento revela uma tendência de multidisciplinaridade que integra o
virtuosismo do circo em correntes estéticas atuais. A técnica fica ao serviço
de um conceito, um pensamento, uma ideia. Uma vontade de dizer algo mais e
de questionar o lugar das técnicas de circo numa dramaturgia contemporânea.
Mostra Estufa appears in 2018 as a lab for new creators or emerging projects
looking for new contemporary circus languages, aesthetics and dramaturgies.
The 2021 edition has a strong international component, featuring artists of
different nationalities presenting productions that are either premieres or
rather close to their final version. Three presentations that reflect sound
circus techniques integrated in modern scenic discourses. The strong
connection between body and movement in the circus shows a propensity for
a multidisciplinary approach that factors the virtuosity of the circus in current
aesthetic trends. The technique is at the disposal of a concept, a thought,
an idea. The desire to say something more and to question the role circus
techniques play in contemporary dramaturgy.
CRIADORES E INTÉRPRETES created and performed by Mau Jara & Bruno Machado, Alan
Sencades, Ricardo S. Mendes & Diane Gossiôme & Juri Bisegna ☺ PROGRAMAÇÃO programming
Julieta Guimarães, Vasco Gomes ☺ VÍDEO E FOTOGRAFIA video and photography Ashleigh
Georgiou ☺ ILUMINAÇÃO lighting Pedro Nabais ☺ PRODUÇÃO production Teresa Camarinha

7€

1:10min

com 2 intervalos with 2 intermissions

12+

🤜🤛
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Maurício Jara & Bruno Machado
Memória

PT

CR

Memória é um projeto que visa
estudar o que nos torna humanos:
a capacidade de imaginar e criar
realidades que transformam e
moldam as experiências de cada
um. É uma breve exploração
da estranha natureza da nossa
consciência. Pretende-se “pôr a nu”
a complexidade do cérebro e dos
seus “transtornos” de forma natural,
para os desmistificar, abordando-os
através do circo contemporâneo.
Aprender a controlar os impulsos,
emoções e tudo o que provém
do mundo imaginário de cada ser
humano não é uma tarefa fácil, mas é
uma luta travada diariamente.
Será possível aprender a tirar
proveito dos “transtornos”
humanos? Quem sabe, talvez o
“pequeno” transtorno de cada um
possa ser um superpoder?

Memória [Memory] is a project whose
goal is to study that which makes
us humans: the ability to imagine
and create realities that change
and shape the experiences of every
individual. It is a brief analysis of the
strange nature of our conscience.
The idea is to present the complexity
of the brain and its “disorders” in a
natural way, in order to demystify
them, using contemporary circus to
address them.
Learning to control one’s impulses,
emotions and all that comes from
the imaginary world of each human
being is not an easy task, but a
battle that one fights day after day.
Could it be possible to learn to take
advantage of human “disorders”?
Who knows, everyone’s small
“disorder” may be a super power.

Mauricio Jara é artista e professor
especializado em pinos, originário da
Costa Rica, onde trabalhou até 2017
como artista independente e com a
companhia de circo Punto Muerto.
Atualmente vive em Portugal onde
é professor de pinos e acrobacia,
continuando a participar em criações,
como intérprete.

Mauricio Jara is an artist and teacher who
specialises in handstands. He was born in
Costa Rica, where he worked until 2017 as
an independent artist and with the circus
company Punto Muerto. He currently
lives in Portugal, teaching handstands
and acrobatics, and performing in several
productions.

Bruno Machado estudou na escola de
circo EPAOE — Escola Profissional
de Artes e Ofícios do Espectáculo
do Chapitô, em Lisboa e frequentou
a Flic Scuola di Circo, em Itália, e o
Conservatoire for Dance and Drama na
NCCA, no Reino Unido. É diretor artístico
e cofundador da Cia Umpor1, do INAC
— Instituto Nacional de Artes do Circo
e, a partir de 2017, organiza e dirige o
CUPULA Circus Village Festival.

Alan Sencades
ferro à ferrugem

PT

BR

A ferrugem é testemunha da ação
do tempo sobre as vidas, sejam
orgânicas, como a existência
humana, ou inorgânicas, como o
metal moldado nos instrumentos
de sopro. ferro à ferrugem evoca
melodias e imagens sobre a
maturação, envelhecimento e
renascimento dos corpos, sobre
suas mudanças e memórias, sobre
as distorções e adaptações que
os dias impõem aos esqueletos
vivos e inanimados.
— Alan Sencades

Rust testifies to the action of time on
lives, whether organic, like human
existence, or inorganic, like the
metal molded in wind instruments.
ferro à ferrugem evokes melodies
and images about the maturation,
aging and rebirth of bodies, about
their changes and memories, about
the distortions and adaptations
that the days impose on living and
inanimate skeletons.
— Alan Sencades

Alan Sencades é natural de Recife,
Brasil. Iniciou licenciatura em Letras na
Universidade Federal de Pernambuco,
mas abandonou para se dedicar
inteiramente às artes performativas, em
particular ao circo. Em 2017, interessou-se
pela roda cyr e começou a treinar de
forma autónoma. Veio para Portugal para
estudar INAC - Instituto Nacional de Artes
do Circo. Atualmente, tem desenvolvido
sua pesquisa em circo como artista
independente e integra o corpo docente
da ACE - Academia Contemporânea do
Espetáculo (Famalicão).

Alan Sencades is from Recife, Brazil. He
started a degree in Letters at the Federal
University of Pernambuco, but abandoned
it to dedicate himself entirely to the
performing arts, in particular the circus.
In 2017, he became interested in the cyr
wheel and began to train independently. He
came to Portugal to study INAC - National
Institute of Circus Arts. Currently, he has
been developing his research in circus as
an independent artist and is part of the
faculty of ACE - Academia Contemporânea
do Espetáculo (Famalicão).

Bruno Machado attended Chapitô’s
Professional School of Performing Arts
and Crafts in Lisbon, the FLIC circus
school in Italy, and the National Centre
for Circus Arts of the Conservatoire for
Dance and Drama in the United Kingdom.
He is the artistic director an co-founder of
Cia Umpor1 and INAC — National Institute
of Circus Arts. He organises and runs the
CUPULA Circus Village Festival since 2017.

Juri Bisegna, Ottavio Stazio, Ricardo S. Mendes
PT
IT
Mellow Yellow
Nesta peça, a vida quotidiana e a
performance unem-se. A vontade
é que, entre estes dois elementos
vistos em paralelo, a fronteira seja
o mais ténue possível. Através
do jogo, as noções concretas
tornam-se abstratas e depois
totalmente absurdas. Queremos
obter inspiração na realidade para
ir a um lugar inexistente e jogar
com a noção comum a todos, o
tempo. Intérprete, espectador,
cada indivíduo desempenha o
seu papel, o status não é definido
por um papel, mas pelas ações
realizadas. O espaço do palco não é
definido pelas suas extremidades,
mas pela perceção de cada um,
e pela imaginação. As diferenças
de culturas e idiomas revelam-se
na criação das três personas em
palco. Através de seu caráter único,
encontram o seu caminho com
a direção a um objetivo comum,
criando Mellow Yellow – uma
osmose entre os três universos
complementares.

In this piece, everyday life and
performance come together. The
intention is to thin the line as much
as possible between these two
elements that are seen in parallel.
The game turns these notions from
specific to abstract to completely
absurd. We want to draw inspiration
from reality to go to a place that does
not exist and to play with a notion
that is common to everyone: time.
Performer, spectator, each individual
plays his or her part. The status is not
defined by a role, but by the actions
taken. The area of the stage is not
set by its edges, but by each one’s
perception and by imagination. The
differences concerning cultures and
languages transpire on the creation
of the three personas on stage. Their
unique character leads them to find
their way toward a common goal,
Mellow Yellow – thus establishing
an osmosis between the three
complementary universes.

Juri Bisegna, Ottavio Stazio e Ricardo
S. Mendes são três artistas com áreas
de formação distintas (circo, dança e
teatro), mas que partilham uma mesma
visão artística. Juntos, criaram Mellow
Yellow que lhes permitiu expandir seu
vocabulário, levando-os a ir além dos
limites de seus campos artísticos.
Acreditam que uma obra de arte/
performance não se limita a um único
campo artístico, a motivação deste
coletivo é libertar a criação ao romper
as fronteiras entre todas as artes,
empurrando cada uma delas para
encontrar e colaborar com outros artistas.

Juri Bisegna, Ottavio Stazio e Ricardo S.
Mendes are three artists with different
trainings (circus, dance and theatre) but
sharing the same artistic vision. They
created Mellow Yellow together, which
enabled them to expand their vocabulary,
leading them beyond the limits of their
artistic fields. They believe a work of art/
performance is not limited to a single
artistic field. The collective's motivation
is to free creation by breaking the
boundaries between all the arts, pushing
each one to find and collaborate with
other artists.

© DR

© DR
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COCRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO co-creation and performance Mauricio Jara ☺ COCRIAÇÃO
co-created by Bruno Machado ☺ PESQUISA research Andrés Jara ☺ COMPOSIÇÃO MUSICAL
original music Luca Argel ☺ CENOGRAFIA set design André Santos ☺ COORDENAÇÃO TÉCNICA
technical coordination André Borges ☺ DESENHO E OPERAÇÃO DE LUZ lighting design and operation
André Carvalho ☺ PRODUÇÃO production Sara Lamares ☺ GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE TRABALHO DE
VÍDEO ARTE, DESIGN GRÁFICO, VÍDEO E FOTOGRAFIA photography, graphic design, video recording
and editing Ashleigh Geogiou ☺ ASSESSORIA DE IMPRENSA press office Joana de Belém

© DR

Alan Sencades, ferro à ferrugem ©DR

CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO created and performed by Alan Sencades ☺ MÚSICA AO VIVO live
music Bárbara Lopes (fagote basson) ☺ ILUMINAÇÃO lighting Rafael França

DIREÇÃO ARTÍSTICA artistic direction Johan Lescop, Isabelle Leroy (coreografia choreography)
☺ INTERPRETAÇÃO E COCRIAÇÃO performance and co-creation Juri Bisegna, Ottavio Stazio,
Ricardo S. Mendes ☺ FIGURINOS costumes Justine Havard ☺ DESENHO DE LUZ lighting design
lescopycats ☺ CENOGRAFIA set design Juri Bisegna, Ottavio Stazio, Ricardo S. Mendes ☺
FOTOGRAFIA photography Julie Cherki
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Catarina Campos &
Melissa Sousa
BOWND
+
Sara Santervás
Krakatoa
+
Laura Daelemans
& Margarida
Constantino
That’s so tapical

Catarina Campos & Melissa Sousa
BOWND
BOWND baseia-se na procura de
movimento ligado ao universo de
boundaries (limites do indivíduo). Own
(do próprio), bond (ligação) e bound
(limite e salto) são palavras-chave
num caminho para a construção
das fronteiras do ser humano e para
uma consciência e expressão mais
clara sobre quem somos e quem
não somos, descoberta apenas na
relação com o outro.
A humanização dos limites, além do
movimento, como o som corporal,
som contato, som vocal, som
respirado, constrói um silêncio
que se vai modificando, através de
uma linguagem de dança urbana
contemporânea que abraça os
vocabulários de hip-hop e house,
bem como o movimento enraizado
em cada uma das intérpretes.
– Catarina Campos & Melissa Sousa

BOWND is based on the search for
movement linked to the universe of
“boundaries”. “Own”, “bond” and
“bound” are keywords in a path to
build the boundaries of the human
being and to more clearly be aware
of and express who we are and who
we are not, which we can only figure
out by engaging with others. Aside
from movement, the humanisation
of limits — such as body sound,
touch sound, vocal sound, breathed
sound — creates a silence that keeps
changing through a contemporary
urban dance language that embraces
contributions from hip-hop and
house, as well as the movement
engrained in each of the performers.
– Catarina Campos & Melissa Sousa

Sara Santervás
Krakatoa
O dia em que a Terra berrou. Uma
erupção de extrema violência
arrasa, sem piedade, deixando atrás
dela um horizonte de instabilidade;
fazendo tremer o chão debaixo
dos pés. Um corpo é sacudido,
submetido e devastado pela força
implacável da natureza. Através do
vigor, Krakatoa pretende oferecer
uma janela pela qual olhar a viagem
interior de uma vivência, a verdade
íntima de um corpo, na qual é
explorada a convivência com a
catástrofe. — Sara Santervás

Laura Daelemans & Margarida Constantino
That’s so tapical
The day the Earth shouted. An
extremely violent eruption wipes out
mercilessly, leaving behind a horizon
of instability, shaking the ground
underneath. A body is subjected
to, shaken and devastated by the
ruthless might of Nature. Resorting
to energy, Krakatoa intends to offer a
window through which to look at the
inner journey of an experience, the
intimate truth of a body in its living
flesh, exploring the most painful side
of feeling dominated by chaos.
— Sara Santervás

A nossa sociedade é construída em
círculos. Ocasionalmente, quando
nos atrevemos a escapulir do
nosso círculo de conforto, somos
confrontados com uma nova
perspetiva da realidade. That’s
so tapical é uma narrativa sobre
a ficção e o indubitável, sobre a
história que se conta e a que se
abafa. É sobre opressão. É um
“recreio” para o pensamento nas
diferentes dimensões das nossas
personagens, em contraste com
a realidade que é verbalizada. É
sobre a verdade. São as ideias que
ridicularizamos na mente sob uma
lupa, na matriz social. É o domínio do
real sobre a quimera insana. É sobre
a verbalização do absurdo que é
humor e da tensão que é euforia.
— Laura Daelemans &
Margarida Constantino

Our society is built in circles. Every
so often, when we dare to escape
our comfort circle, we’re confronted
wit a new perspective on reality.
That’s so Tapical is a narrative
about fiction and the undeniable,
about the history being told and
the one being silenced. It is about
oppression. It is a “playground” for
thought in the several dimensions of
our characters against the reality put
into words. It is about the truth. The
ideas we ridicule in our mind under a
magnifying glass in the social matrix.
The dominance of the real over the
insane chimera. Putting in words
the absurd that is humour and the
tension that is euphoria.
— Laura Daelemans &
Margarida Constantino

Laura Daelemans é uma coreógrafa,
intérprete e ilustradora natural da
Bélgica e residente nos Países
Baixos. Estudou no Kunsthumaniora
for Contemporary Dance-Anturpia, na
Bélgica, e na Universidade de Artes
ArtEZ, em Arnhem, onde de licenciou
em 2021. Como bailarina apresentou
trabalhos de Roser López Espinosa,
Anton Lachky, Katja Heitmann, Hélder
Seabra e Eldad Bem-Sasson.

Laura Daelemans is a Belgian
choreographer, performer and illustrator
who lives in The Netherlands. She
studied at de! Kunsthumaniora (Antwerp,
Belgium) and has a degree from the ArtEZ
University of the Arts (Arnhem, 2021).
She performed in pieces by Roser López
Espinosa, Anton Lachky, Katja Heitmann,
Hélder Seabra and Eldad Ben-Sasson.
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dança dance
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45min + 30min + 20min
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Instável — Centro Coreográfico

Catarina Campos, em paralelo com a
arquitetura, começou a dançar na All
About Dance, fazendo posteriormente
formação profissional em danças urbanas
na academia de dança Flow, em Paris,
na escola Juste Debout, em Paris, e na
Instável, através da FAICC — Formação
Avançada em Interpretação e Criação
Coreográfica. É criadora do programa
formativo Your Hip Hop de Dança e
Identidade. É bailarina no laboratório
coreográfico de Sandrine Lescourant e
em Devices, de Philippe Almeida.

In parallel with architecture, Catarina
Campos started dancing at the All
About Dance academy. She later had
professional training in urban dances at
the Flow Dance Academy Paris and the
Juste Debout School Paris, and did the
Advanced Training in Performance and
Choreographic Creation by Companhia
Instável. She created the dance and
identity training programme Your Hip Hop.
She is a dancer in Sandrine Lescourant’s
choreographic lab and in Devices, by
Phillipe Almeida.

Melissa Sousa estudou interpretação
em dança contemporânea na UNEARTE
— Universidade Nacional Experimental
das Artes, em Caracas, e danças
urbanas na Peridance Capezio Center,
em Nova Iorque. Como intérprete teve
experiências profissionais com Sandrine
Lescourant (Mufasa), Dana Foglia, Ladies
of Hip Hop, escola Alvin Ailey e ainda com
três micropeças de Jorge Gonçalves,
Joclécio Azevedo e Catarina Campos.

Melissa Sousa studied contemporary
dance performance at UNEARTE –
National Experimental University of the
Arts (Caracas) and urban dances at the
Peridance Capezio Center (New York).
She performed for Sandrine Lescourant
(Mufasa), Dana Foglia, Ladies of Hip Hop,
Alvin Ailey School and more recently in
three micro-pieces by Jorge Gonçalves,
Joclécio Azevedo and Catarina Campos.

COREOGRAFIA E INTERPRETAÇÃO choreography and performance Catarina Campos,
Melissa Sousa ☺ COPRODUÇÃO co-produced by Teatro Municipal do Porto, Instável

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.

Sara Santervás (Úbeda, Espanha, 1994)
estudou flamenco, escola bolera e dança
espanhola. É formada em biomedicina
pela Universidade de Sevilha e em
genética e evolução humana pela
Universidade de Granada. Estudou
dança contemporânea no Conservatório
Profissional de Dança Reina Sofía de
Granada. Em 2018 chega ao Porto, onde
conhece Mafalda Deville. Trabalha
como intérprete de dança com artistas
internacionais — Mafalda Deville,
Elisabeth Lambeck e Joan Jonas — e
companhias locais — Esquiva Companhia
de Dança e Oficina Zero.

© DR
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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.

© Sara Ferreira

Sara Santervás (Úbeda, Spain, 1994)
studied flamenco, bolero and Spanish
dance. She has a degree in biomedicine
form the University of Seville and in
genetics and human evolution from
the University of Granada. She studied
contemporary dance at the Reina Sofía
Professional Dance Conservatory in
Granada. In 2018, she arrived in Porto and
met Mafalda Deville. She has performed
with international artists (Mafalda Deville,
Elisabeth Lambeck and Joan Jonas)
and local companies (Esquiva – Dance
Company and Oficina Zero).

CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO creation and performance Sara Santervás ☺ APOIO DRAMATÚRGICO
dramaturgical support Mercedes Quijada, Elisabeth Lambeck, Mafalda Deville ☺
EDIÇÃO DE VÍDEO E FOTOGRAFIA video and photography edition Mercedes Quijada ☺
MÚSICA music Gil Delindro, Senyawa, asian traditional music

Margarida Constantino é uma coreógrafa
e bailarina natural do Porto. É licenciada
pela Universidade de Artes ArtEZ, em
Arnhem, com uma especialização em
teoria e investigação artística pelo
programa Honors. Estudou na Academia
de Música de Vilar do Paraíso e no
Ginasiano, tendo passado também pela
ESD — Escola Superior de Dança de
Lisboa. No último ano apresentou várias
peças, entre elas 21, uma performance
para 3 bailarinos, no teatro Korzo, em Haia.

Margarida Constantino is a choreographer
and dancer from Porto. She has a degree
from the ArtEZ University of the Arts in
Arnhem, specialising in artistic and theory
and research in the scope of the Honors
Programme. She attended the Vilar do
Paraíso Music Academy, Ginasiano and
the Lisbon School of Dance. During the
past year, she presented several pieces,
including 21, a performance for 3 dancers,
at the Korzo Theatre in The Hague.
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DIREÇÃO ARTÍSTICA E INTERPRETAÇÃO artistic direction and performance
Margarida Constantino, Laura Daelemans ☺ APOIO À RESIDÊNCIA residency support
Flor de Fango, Watapana Dance Company, ArtEZ University of the Arts

Jonathan Uliel Saldanha
3xDRILL
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As árvores não têm
pernas para andar
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Cláudia Gaiolas
Antiprincesas —
Carolina Beatriz Ângelo
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Joanny Bert /
Théâtre de Romette
Le Petit Bain
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Quintas de Leitura
O público é
quem mais orden(h)a
Palcos Instáveis

Tales Frey
O corpo nunca existe
em si mesmo
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Tales Frey, O corpo nunca existe em si mesmo ©DR
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Dimitris Papaioannou
Transverse Orientation
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Dimitris
Papaioannou
Transverse
Orientation

Esta nova criação, repleta de
imagens poderosas e sugestivas,
de Dimitris Papaioannou, um artista
grego oriundo das artes plásticas
que, mais tarde, mergulhou a fundo
no mundo das artes performativas,
não apenas como encenador, mas
também enquanto coreógrafo,
intérprete, cenógrafo, figurinista
e responsável de iluminação.
Em Great Tamer, espectáculo
que apresentou no Teatro Rivoli
em 2018, Papaioannou faz do
claro-escuro e das sombras os
seus aliados. Já em Transverse
Orientation a luz é o elemento
central, recuperando a clareza
(ou luminosidade) dos trabalhos
anteriores, como Primal Matter
(2012). É com base nisto que
ergue um espetáculo que
explora a destruição de modelos
antigos, a criação de novos e a
consequente redescoberta de
valores originais, convidando-nos a
examinar a relação com os nossos
antepassados.

GR

dança dance

This is the new creation, packed
with powerful and suggestive
images, from Dimitris Papaioannou,
a Greek artist originally from the
field of the plastic arts, who later
immersed himself fully in the world
of performing arts, not only as a
director but also as a choreographer,
performer, set designer, wardrobe
designer and lighting designer.
He already presented The Great
Tamer at Teatro Rivoli in 2018, but
while chiaroscuro and shades
were Papaioannou’s allies on that
occasion, in Transverse Orientation
the artist makes light the central
feature and reclaims the clarity
of his previous works such as
Primal Matter (2012). These are the
foundations on which he constructs
a performance that explores the
destruction of old models, the
creation of new ones and the
subsequent rediscovery of original
values, and thereby invites us
to examine the relationship with
our ancestors.

Dimitris Papaioannou foi reconhecido
inicialmente como pintor e artista de
banda desenhada antes de mudar o
seu foco para as artes performativas
enquanto encenador, coreógrafo,
intérprete, cenógrafo, figurinista,
maquilhador e responsável de iluminação.

Dimitris Papaioannou gained early
recognition as a painter and comics artist,
before his focus shifted to the performing
arts, as director, choreographer,
performer, and designer of sets,
costumes, make up and lighting.

Co-presentation with Centro Cultural
de Belém (CCB), on December 10th and 11th,
at 9pm.
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© Julian Mommert

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

CONCEÇÃO, VISUALIZAÇÃO E DIREÇÃO conceived, visualized and directed by Dimitris
Papaioannou com with Damiano Ottavio Bigi, Šuka Horn, Jan Möllmer, Breanna O’Mara, Tina
Papanikolaou, Łukasz Przytarski, Christos Strinopoulos, Michalis Theophanous ☺ MÚSICA
music Antonio Vivaldi ☺ CENOGRAFIA set design Tina Tzoka & Loukas Bakas ☺ COMPOSIÇÃO E
DESENHO DE SOM sound composition and design Coti K. ☺ FIGURINOS costume design Aggelos
Mendis ☺ ESCULTURAS E CONSTRUÇÕES ESPECIAIS/ADEREÇOS sculptures and special
constructions - Props Nectarios Dionysatos ☺ INVENÇÕES MECÂNICAS mechanical inventions
Dimitris Korres ☺ PRODUTORA EXECUTIVA CRIATIVA E DIRETORA ADJUNTA executive producer
and assistant director Tina Papanikolaou ☺ FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA photography
and cinematography Julian Mommert ☺ DIREÇÃO TÉCNICO technical director Manolis
Vitsaxakis ☺ DIREÇÃO DE PALCO – ENGENHEIRO DE SOM E CONSTRUÇÃO DE ADEREÇOS
stage manager, sound engineer and props constructions David Blouin ☺ RESPONSÁVEL DE
ADEREÇOS props master Tzela Christopoulou ☺ PROGRAMAÇÃO DE LUZ lighting programmer
Stephanos Droussioti ☺ TÉCNICOS DE PALCO stage technicians Kostas Kakoulidis, Evgenios
Anastopoulos, Panos Koutsoumanis ☺ PRODUÇÃO EXECUTIVA executive production 2WORKS
EM COLABORAÇÃO COM in collaboration with POLYPLANITY Productions ☺ DIRETORA DE
PRODUÇÃO DE ADEREÇOS props production manager Pavlina Andriopoulou ☺ RELAÇÕES
INTERNACIONAIS E DIREÇÃO DE COMUNICAÇÃO international relations and Communications
manager Julian Mommert ☺ PRODUÇÃO production ONASSIS STEGI ☺ ESTREADO EM premiered
at ONASSIS STEGI (2021) ☺ COM O APOIO DE with the support of Festival Aperto (Reggio
Emilia), Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, HELLERAU – European Centre for the
Arts, National Arts Centre (Ottawa), New Baltic Dance Festival, ONE DANCE WEEK Festival,
P.P. Culture Enterprises Ltd, TANEC PRAHA International Dance Festival, Teatro della Pergola
– Firenze, Torinodanza Festival / Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale ☺ FINANCIADO
PELO funded by Ministério da Cultura e Desportos da Grécia O TRABALHO DE DIMITRIS
PAPAIOANNOU TEM O APOIO DE Dimitris Papaioannou’s work is supported by MEGARON – THE
ATHENS CONCERT HALL ☺ CO-PRODUÇÃO co-production Teatro Municipal do Porto, Festival
d’Avignon, Biennale de la danse de Lyon 2021, Dance Umbrella / Sadler’s Wells Theatre,
Fondazione Campania dei Festival - Napoli Teatro Festival Italia, Grec Festival de Barcelona,
Holland Festival – Amsterdam, Luminato (Toronto) / TO Live, New Vision Arts Festival (Hong
Kong), Ruhrfestspiele Recklinghausen, Saitama Arts Theatre / ROHM Theatre Kyoto, Stanford
Live / Stanford University, Théâtre de la Ville - Paris / Théatre du Châtelet, UCLA’s Center for
the Art of Performance
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Jonathan Uliel
Saldanha
3xDRILL

trio / gesto / fungo / encarnação /
casino / filme / eixo vertical / sauna
/ mutação / vapor

trio / gesture / fungus / incarnation /
casino / film / vertical axis / sauna /
mutation / steam

3xDRILL é um dispositivo cénico
instalado no palco do Grande
Auditório do Teatro Rivoli, onde três
corpos-filme se irão metamorfosear.
Um sistema multicanal híbrido
em que o corpo revela pelo
gesto-dança a presença de um
organismo indecifrável, um fungo.
Estes humanos são observados
numa série de ações que revelam
as suas relações com um vetor de
contaminação. Mutação.

3xDRILL is a scenic devise installed on
the stage of Rivoli where three film
bodies will undergo metamorphosis.
A hybrid multichannel system
where the body makes use of
gesture-dance to revel the presence
of an indecipherable organism, a
fungus. These humans are watched
in a series of actions that show
the ways in which they relate to a
contamination vector. Mutation.

Jonathan Uliel Saldanha é músico, artista
visual, construtor sonoro e cénico.
Investiga zonas de intercepção entre
a pré-linguagem, alteridade, ficção
científica, o som enquanto vector de
contágio e a tensão entre o sintético e a
paisagem. É artista associado do Teatro
Municipal do Porto nas temporadas
2020/2021 e 2021/2022.

Jonathan Uliel Saldanha is a musician,
visual artist, and sound and set designer.
He researches areas that intersect
pre-language, otherness, science
fiction, sound as a contagion vector,
and the tension between synthetic and
landscape. Is Teatro Municipal do Porto’s
associated artist in 2020/2021 and
2021/2022 seasons.

instalação installation
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PARALELO

Aquecimento
Paralelo com with
Ana Renata Polónia
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RIVOLI Pequeno Auditório
DRAMATURGIA dramaturgy Jonathan Uliel Saldanha, Catarina Miranda, Luís Sobreiro ☺
INTÉRPRETES performers Deeogo Oliveira, Débora N’jiokou, Ana Isabel Castro ☺ MÚSICA
music LITHIUM ☺ VOZ voice Ratigan Era ☺ CÂMARA E DIRETOR DE FOTOGRAFIA camera and
cinematography Luís Sobreiro ☺ CARACTERIZAÇÃO makeup Júlio Alves ☺ STYLING Miguel Flor
☺ DESENHO DE SOM sound design Duarte Ferreira ☺ DRONE Jorge Sousa ☺ ELETRICISTAS
gaffers Daniel Assunção, Nelson Duarte ☺ DIREÇÃO DE PRODUÇÃO production director
Joaquim Durães ☺ PRODUÇÃO EXECUTIVA executive producers Felícia Teixeira, João Brojo
☺ AGRADECIMENTOS acknowledgements Nyege Nyege ☺ LUZ DA INSTALAÇÃO installation
lighting Leticia Skrycky ☺ SOM DA INSTALAÇÃO installation sound José Arantes ☺ PRODUÇÃO
production SOOPA, Teatro Municipal do Porto
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Foco Famílias
9/12 — 12/12/21

dezembro december

CAMPO ALEGRE

9 qui thu
10:00

Sala Estúdio

10:30

Café Teatro

10 sex fri
10:00

Sala Estúdio

10:30

Café Teatro

In its fifth edition, and for four days — between December 9th and 12th —, the
Foco Famílias [Family Focus] returns to Teatro Campo Alegre with music and
dance performances and workshops, to see and do with school or with family.
We’re counting on everyone, from the youngest to the oldest, to take part in
a trip to the world of trees, discovering a singular woman, and flying through
clouds of foam. We will see cherry trees, baobabs and cork oaks and listen to
music from Japan, Africa and Portugal. Let’s meet a brave woman — the first to
vote! — and see a tiny piano and foam sculptures dancing. Curious?

Joana Gama
As árvores não têm pernas para andar
hools

escolas sc

Cláudia Gaiolas
Antiprincesas — Carolina Beatriz Ângelo
hools

escolas sc

CAMPO ALEGRE

10:30

14:30

15:30

Sala Estúdio

16:30

Café Teatro

12 dom sun
10:15

Cláudia Gaiolas
Antiprincesas — Carolina Beatriz Ângelo
hools

escolas sc

CAMPO ALEGRE

11 sáb sat

Na sua quinta edição, e durante quatro dias — entre 9 e 12 de dezembro —, o
Foco Famílias regressa ao Teatro Campo Alegre com espetáculos e oficinas
de música e dança, para ver e fazer com a escola ou com a família.
Contamos com todos, dos mais novos aos mais crescidos, a participar numa
viagem ao mundo das árvores, a descobrir uma mulher singular e a voar entre
nuvens de espuma.
Veremos cerejeiras, embondeiros e sobreiros e ouviremos músicas do Japão, de
África e Portugal. Vamos conhecer uma mulher valente — a primeira a votar! —
e ver um piano muito pequenino e esculturas de espuma a dançar. Curiosos?

Joana Gama
As árvores não têm pernas para andar
hools

escolas sc

Palco do
Auditório

Johanny Bert /
Théâtre de Romette Le Petit Bain

Joana Gama
As árvores não têm pernas para andar
Cláudia Gaiolas
Antiprincesas — Carolina Beatriz Ângelo

CAMPO ALEGRE

Palco do Auditório

Johanny Bert /
Théâtre de Romette Le Petit Bain

11:15

Sala Estúdio

Joana Gama
As árvores não têm pernas para andar

12:15

Café Teatro

Cláudia Gaiolas
Antiprincesas — Carolina Beatriz Ângelo

17:00

TMP ONLINE

Joana Gama
As árvores não têm pernas para andar
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Já repararam que, desde que são
semeadas, as árvores permanecem
sempre no mesmo sítio, a partir do
qual se alimentam, se defendem
e se reproduzem? Não são como
nós, que nascemos num país e
podemos viajar ou até ir morar para
o outro lado do planeta. E tal como
a música difere de continente,
podemos encontrar árvores muito
diferentes espalhadas pelo mundo:
árvores que são autênticas casas,
outras que atraem multidões para
serem admiradas, outras que
produzem material que já chegou
à Lua... Mas não quero estragar
a surpresa: no meu concerto vou
contar-vos histórias sobre o mundo
maravilhoso das árvores com
a ajuda de um pequeno grande
instrumento: o toy piano!
— Joana Gama

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

A notícia de que uma mulher tinha
votado em Portugal espalhou-se
pelo mundo inteiro: A woman voted
for the first time in Portugal, Une
belle dame est la première à voter
au Portugal!, Una mujer votó, por
primera vez, en Portugal.
Médica e feminista, Carolina Beatriz
Ângelo foi a primeira mulher a
votar em Portugal, em 1911. A lei
determinava que, até então, apenas
poderiam votar os cidadãos maiores
de 21 anos, que soubessem ler e
escrever e fossem chefes de família.
O facto de ser viúva e sustentar a
sua filha permitiu-lhe invocar em
tribunal o direito de ser considerada
“chefe de família”.

The news that a woman had voted in
Portugal spread around the world:
“A woman voted for the first time
in Portugal”, “Une belle dame est
la première à voter au Portugal!”,
“Una mujer votó, por primera vez, en
Portugal”.
A doctor and feminist, Carolina Beatriz
Ângelo was the first woman to vote
in Portugal in 1911. The law stated
that only citizens over 21 who could
read and were the paterfamilias
could vote. The fact that she was
a widow and had to provide for her
daughter enabled her to claim in
court the right to be considered the
“paterfamilias”.
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CAMPO ALEGRE Café Teatro

CAMPO ALEGRE Café Teatro
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Cláudia Gaiolas
Antiprincesas —
Carolina Beatriz
Ângelo

Joana Gama
As árvores
não têm pernas
para andar

teatro theatre

música music

30min

3+

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

© Estelle Valente

TOY PIANO E HISTÓRIAS toy piano and stories Joana Gama ☺ MÚSICA ORIGINAL original music
João Godinho ☺ ILUSTRAÇÕES illustrations Francisco Eduardo ☺ CENOGRAFIA set design Eles®
☺ COPRODUÇÃO co-production Teatro Municipal do Porto, Fundação Lapa do Lobo, São Luiz
Teatro Municipal, CAE Sever do Vouga, Centro Cultural Vila Flor

DIREÇÃO E INTERPRETAÇÃO directed and performed by Cláudia Gaiolas ☺ ASSISTÊNCIA
DE DIREÇÃO assistant director Keli Freitas ☺ DRAMATURGIA dramaturgy Alex Cassal ☺
CENOGRAFIA set design Carla Martinez ☺ FIGURINOS costumes Ainhoa Vidal ☺ DESENHO DE
LUZ lighting design Daniel Worm ☺ SONOPLASTIA sound design Teresa Gentil ☺ PRODUÇÃO
EXECUTIVA executive producer Armando Valente ☺ ENCOMENDA commissioned by São Luiz
Teatro Municipal, EGEAC – Programação em Espaço Público ☺ COPRODUÇÃO co-produced by
Teatro Municipal do Porto, Teatro meia volta e depois à esquerda quando eu disser
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Joana Gama is a Portuguese pianist involved
in numerous undertakings. Aside from
her solo career, she collaborated in film,
dance, theatre, photography and music
projects. She has a doctorate from the
University of Évora, and she spent the last
years studying and promoting the work
of Erik Satie, namely carrying out long
performances of the piece Vexations.

Cláudia Gaiolas is a creator and performer
with a degree from the Lisbon Theatre
and Film School. She is associated artist
at teatro meia volta e depois à esquerda
quando eu disser. She was one of the
co-founders of Teatro Praga and has
worked with several collectives and artists
for more than 20 years.

M

Joana Gama é uma pianista portuguesa
que se desdobra em múltiplos projetos,
quer a solo, quer em colaborações nas
áreas do cinema, da dança, do teatro, da
fotografia e da música. Doutorada pela
Universidade de Évora, dedicou-se nos
últimos anos ao estudo e divulgação da
obra de Erik Satie, nomeadamente em
performances longas da peça Vexations.

Cláudia Gaiolas é criadora e intérprete
formada na ESTC — Escola Superior de
Teatro e Cinema. É artista associada do
Teatro Meia Volta e Depois à Esquerda
Quando Eu Disser. Foi fundadora do
Teatro Praga e trabalhou com diversos
coletivos e artistas ao longo de mais de
20 anos.
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Oficina para escolas
Workshop for schools
com with Joana Gama
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2.50€* / 7€**
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© Ana
Francisco
Lúcia Figueiredo
Eduardo
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2.50€* / 7€**

40min

6+

* crianças e grupos escolares
children and school groups
** adultos adults
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Está um homem a tomar a banho. Não,
é um bailarino que está a esculpir
nuvens. Não, é uma nuvem a embalar
um bailarino nos braços. Não, é
um homem a criar paisagens para
desaparecer nelas. Não, é algo
completamente diferente.
Pensado para públicos muito jovens e
os adultos que os acompanham, Le
Petit Bain é uma criação baseada em
matéria simultaneamente concreta e
reconhecível para uma criança, mas
que também se pode tornar numa
abstração, num campo de jogos
para a imaginação: um banho de
espuma. Um bailarino trabalha com
essa matéria fascinante, esculpindo
a espuma de modo a criar massas
frágeis, paisagens e uma galeria de
personagens efémeras.

CAMPO ALEGRE Palco do Auditório

CAMPO ALEGRE Palco do Auditório

Johanny Bert /
Théâtre
de Romette
Le Petit Bain
FR

There’s a man taking a bath. No,
he’s a dancer who is sculpting
clouds. No, it’s a cloud cradling
a dancer in its arms. No, it’s a
man creating landscapes in order
to disappear into them. No, it’s
something else entirely.
Imagined for very young audiences
and the adults accompanying them,
Le Petit Bain is a creation based on
material which is at once concrete,
recognizable for the child, but which
can also become an abstraction,
a playing field for the imagination:
bubble bath. Working with this
fascinating material is a dancer who
sculpts the foam to create fragile
masses, landscapes and a number
of ephemeral characters.

Poesia à carta. Um recital totalmente
comandado pelo público.
Navegação pelo mar alcandorado
da moderna poesia portuguesa.
De Natália Correia a Adília Lopes,
de Eugénio de Andrade a Alberto
Pimenta — tudo é possível nesta
alucinante maratona de leituras,
corporizada por seis especialistas
na arte de (bem) dizer.
Um exercício sem rede, onde o
público é quem mais orden(h)a. Uma
receita singela e atuante: consulte
o cardápio poético, escolha o seu
autor preferido e nós asseguramos
um momento mágico de poesia.

Poetry à la carte. A recital fully
controlled by the audience. Sailing
the high sea of modern Portuguese
poetry. From Natália Correia to Adília
Lopes, from Eugénio de Andrade
to Alberto Pimenta, anything
is possible in this hallucinating
marathon of readings in the voices of
six experts in the art of (well) saying.
An exercise without a safety net
where the audience orders the
most. A simple, operating formula:
check the poetic menu, choose your
favourite author, and we assure you
a magical moment of poetry.

16/12

22:00

19/12

17:00

qui thu

dom sun

CAMPO ALEGRE Auditório

ILGP

24h

ILGP

TMP ONLINE

Quintas
de Leitura
O público é quem
mais orden(h)a

dança dance

literatura literature

© PAM

multidisciplinar multidisciplinary

30min

3+
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Johanny Bert é ator, marionetista e
encenador. Ao longo do seu percurso
artístico desenvolveu uma linguagem
teatral única: um confronto entre um
ator, um objeto e a forma de marioneta.
Em 2000, fundou a Compagnie Théâtre
de Romette, um espaço experimental
de criação. Entre 2012 e 2015, dirigiu
o Centre Dramatique National de
Montluçon – Le Fracas e em 2016
retomou o trabalho de criação.

O N AL PR

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

Johanny Bert is an actor, a puppeteer and
a director. Through his artistic journey
he has developed a unique theatrical
language, a confrontation between an
actor, an object and the marionette form. In
2000, he founded the Compagnie Théâtre
de Romette, an experimental space for
creation. Between 2012 and 2015, Bert
directed the Centre Dramatique National
de Montluçon – Le Fracas, after which he
decided to return to stage direction.

CONCEÇÃO E DIREÇÃO conception and direction Johanny Bert ☺ COLABORAÇÃO ARTÍSTICA
artistic collaboration Yan Raballand ☺ INTÉRPRETE performer Rémy Bénard ☺ ASSISTENTE
DE COREOGRAFIA choreographic assistant Christine Caradec ☺ DESENHO DE LUZ E DIREÇÃO
TÉCNICA lighting design and technical director Gilles Richard ☺ DESENHO E OPERAÇÃO DE SOM
sound design and engineer Simon Muller ☺ OPERAÇÃO DE LUZ lighting engineer Bertrand Pallier
☺ OPERADORES DURANTE A DIGRESSÃO engineers on tour Armand Coutant, Marc de Frutos,
Jean-Baptiste de Tonquedec, Frédéric Dutertre, Véronique Guidevaux, Emilie Tramier, Garance
Perachon Monnier ☺ ARTISTA VISUAL visual artist Judith Dubois ☺ FIGURINOS costumes
Pétronille Salomé ☺ CENÁRIO set design Aurélie Thomas ☺ CONSTRUÇÃO DE CENÁRIO
set construction Fabrice Coudert assistido por assisted by Eui-Suk Cho ☺ LIVRETO booklet
commissions Alexandra Lazarescou, Marie Nimier, Thomas Gornet ☺ GESTÃO, PRODUÇÃO
E DIGRESSÃO administration, production, touring Mathieu Hilléreau, Les Indépendances
☺ PRODUÇÃO production Théâtre de Romette ☺ PARCEIROS partners Théâtre Nouvelle
Génération – CDN Lyon, Théâtre Paris-Villette, Graines de spectacles (Clermont Ferrand), CDN
de Montluçon, La Cour des Trois Coquins (Clermont-Ferrand)

Com a participação de With the participation of
Introdução Introduction
Hugo van der Ding
Leituras Reading
Francisca Camelo
Luísa Pinto
Susana Menezes
Karla da Silva
Isaque Ferreira & José Anjos
Agitadora Speaker
Adriana Faria
Música Music
Couple Coffee (Luanda Cozetti – voz voice & Norton Daiello – baixo bass)
Tiago Barbosa (cantautor singer-songwriter)
Imagem Image
PAM (Paulo Ansiães Monteiro)

ILGP
LGP

9€

1:30min

12+

Interpretação em Língua Gestual Portuguesa
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17/12

19:30

18/12

17:00

sáb sat

sáb sat

CAMPO ALEGRE Sala-Estúdio

TMP ONLINE

24h

Palcos Instáveis

Tales Frey
O corpo
nunca existe
em si mesmo

Poses simples e aleatórias
executadas por corpos desprovidos
de identidade em tempos curtos
e controlados. É desta maneira
que cinco performers utilizam
as suas massas corpóreas ora
para remeterem à dança ora para
lembrarem a escultura. Em alusão
à escultura surrealista de Man Ray,
Objeto a ser destruído (1923), além
de leituras pautadas por narrativas
e efeitos imprevisíveis, há uma clara
proposta de observação ritmada
da obra quando um metrónomo é
acionado para propor andamentos
variados. — Tales Frey

Simple, random poses executed
by bodies deprived of identity in
short, controlled times – this is the
way five performers use their body
masses to either refer to dance or
remind of sculpture. Hinting at Man
Ray’s surrealist sculpture Object
to Be Destroyed (1923), aside from
readings ruled by narratives and
unpredictable outcomes, one clearly
suggests rhythmically watching
the piece when a metronome
is activated to propose various
tempos. — Tales Frey

MEDEIA Filmes
cinema

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

PROGRAMAÇÃO
EM PARCERIA
IN PARTNERSHIP

performance

© DR

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.
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.

Tales Frey é um artista transdisciplinar
representado pela Galeria Verve de
São Paulo. Com doutoramento em
estudos teatrais e performativos
pela Universidade de Coimbra, tem
apresentado os seus trabalhos em
diversos eventos e instituições nacionais
e internacionais.

🤜🤛
7€

3:00min

6+

Instável — Centro Coreográfico

Tales Frey is a cross-disciplinary artist who
is represented by the Verve Gallery (São
Paulo). He has a doctorate in theatre and
performance studies from the University
of Coimbra and has presented his works
in several national and international
events and venues.

CRIAÇÃO creation Tales Frey ☺ COACHING E TEXTO CRÍTICO and critical text Francesca Rayner
OPERAÇÃO DE LUZ E SOM light and sound operation Nuno Olivieri ☺ PERFORMERS CONVIDADAS
guest performers A Xavier, Helena Ferreira, Hilda de Paulo, Julia Antunes, Marianna London,
Nádia Monteiro, Sophia Ferreira ☺ ASSISTÊNCIA DE PRODUÇÃO production assistance Tânia
Dinis, Letícia Maia

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.
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.
Mais informação for further information www.medeiafilmes.com

3€

CAMPO ALEGRE + RIVOLI

🤜🤛
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Novos Talentos
música music
setembro september

18 sáb sat

17:00

RIVOLI Pequeno Auditório

outubro october

28 ter tue

18:30

RIVOLI Pequeno Auditório

Louis Quéré

novembro november

17:00

RIVOLI Pequeno Auditório

Francisco Lucena Pais, António Narciso &
Mateus Barros PIANO
novembro november

6 sáb sat

conferência conference

setembro september

Rodrigo Teixeira PIANO
2 sáb sat

MICAR
Do Acontecimento Mostra
Internacional
de Cinema
Anti-Racista
Universidade Lusófona do Porto

17:00

16 ter tue

Novitatis Trio – Isabel Ferreira, Joana Fonseca &
Eugénio Moura CLARINETE CLARINET - VIOLA D’ARCO BOW VIOLA - PIANO

8/10 — 10/10/21

RIVOLI Pequeno Auditório

José Bragança de Miranda
dezembro december

21 ter tue
RIVOLI Pequeno Auditório

18:30

18:30

RIVOLI Pequeno Auditório

José Miguel Borges PIANO

Numa época do cálculo, da regra e da prevenção surge, repentinamente, o
inesperado, algo que interrompe o curso das coisas e ameaça o discorrer da
vida. Numa espécie de paradoxo, quanto mais se antecipa o acidente mais
este, ao surgir, se apresenta como catastrófico e intratável. Entende-se que,
neste contexto, a ideia de Acontecimento, contingente e imprevisível, se tenha
vindo a impor para dar conta de forças que excedem as formas históricas,
venham elas da natureza, como uma catástrofe, ou do interior da história
que fazemos, disseminadas como um incêndio ou uma epidemia. Existe
um certo pânico perante esse excesso de força e a debilidade das formas,
ainda que boa parte da cultura humana se tenha baseado na espera por um
acontecimento decisivo, uma revolução, através da qual a paz ou a justiça
possam vencer definitivamente. Disso, uns são testemunhas, outros anunciam,
outros, cansados de esperar, perdem toda a esperança. Mas é apenas pela
arte, pelo pensamento e pela técnica que se responde ao Acontecimento e se
cria o labirinto onde, como com o antigo Minotauro, podemos estar próximos
dele e da sua potência, sem a ilusão de o anular ou controlar.
At a time of calculation, rules and prevention all of a sudden emerges the
unexpected, something that disrupts the course of events and threatens the
flow of life. In a sort of paradox, the more one anticipates the accident, the
more catastrophic and unmanageable it is when it occurs. It is understandable
that in this respect the notion of Event, contingent and unpredictable, has
been gaining ground to account for forces that exceed historical forms, either
coming from Nature, like a catastrophe, or from within the history we make,
widespread as a fire or an epidemic. There’s a certain amount of panic in the
face of excessive force and the weakness of forms, even if a considerable
part of human culture has been based on the wait for a decisive event, a
revolution, through which peace or justice may triumph once and for all. Some
bare witness to it, others announce it, and others lose all hope tired of waiting.
Only art, thought and technique are able to respond to the Event and create
the labyrinth where—much like the ancient Minotaur—we can be close to it
and its power without the illusion of cancelling or controlling it.

5€

60min

6+

cinema

Manuel Bogalheiro

© Carlos Lança

17:00

12/10 — 16/10/21

cinema

RIVOLI Pequeno Auditório

dezembro december

4 sáb sat

Queer Porto 7
Festival
Internacional
de Cinema Queer

entrada gratuita free entrance

6+

A história pós-Colombo assenta numa ideia de globalização e progresso
unilateral, racista, antropocêntrica, capitalista, patriarcal e heterossexista.
O pós-Segunda Guerra Mundial criou uma ilusão de fraternidade e
igualdade, sem que a ordem do poder fosse disputada. A ordem que até
aqui reconhecemos esmaga e apaga a diversidade, distorce a sua presença
histórica, confabula a normalidade e prescreve soluções competitivas de
felicidade e de sucesso individual. Este modelo colonial de sociedade e
produtividade está em crise. A pandemia confronta-nos com a falência do
trabalho, dinheiro e património como metas estruturadoras dos grandes
propósitos de vida. Ter-nos-emos, enquanto sociedade, preparado para um
novo capítulo? É possível pensar um futuro inclusivo, justo e sustentável
sem saber quem somos no espelho da história? Sem recuperar histórias e
conhecimentos de outros centros e protagonistas? Haverá futuro fazível
sem plurividência?
Nesta MICAR, procuraremos as vozes e corpos cujas memórias e visão têm
sido mantidas nas margens. Exploraremos o lugar das mulheres, jovens e
da arte na transformação social. Para com todas as pessoas e através delas
resgatar o direito à memória passada, descolonizar a ordem do mundo e
reivindicar o direito ao futuro.

© DR

Curso de Música Silva Monteiro

A 7.ª edição do Queer Porto – Festival Internacional de Cinema Queer está de
regresso ao Teatro Rivoli, palco das três secções competitivas do festival,
estendendo-se por outros espaços da cidade, como a Casa Comum da Reitoria
da Universidade do Porto, a Faculdade de Belas-Artes ou o Maus Hábitos.
A par da exibição de alguns dos mais importantes filmes do cinema queer
produzidos nos dois últimos anos, o Queer Porto 7 acolhe uma programação
paralela, comemorativa dos 25 anos do seu congénere lisboeta, com filmes,
performances e atividades de âmbito académico que propõem um olhar sobre
a história do cinema e ativismo queer, celebrando os seus protagonistas e
expressões artísticas, e o seu impacto na nossa sociedade. O Queer Porto
contará ainda com a presença da realizadora alemã Monika Treut, nome
incontornável do novo cinema queer na Europa desde a década de 80, que
vem apresentar o seu recente Genderation, um documentário que, passados
mais de 20 anos, olha para os protagonistas do seu clássico Gendernauts,
filme também incluído na programação da presente edição do festival.

Post-Columbus history is rooted in an understanding of globalisation and
progress that is unilateral, racist, anthropocentric, capitalist, patriarchal
and heterosexist. Post-World War II created an illusion of brotherhood and
equality without challenging the powers that be. The order that we’ve thus
far recognised places it and its lineage at the centre, crushes and erases
diversity, distorts its historic presence, confabulates normalcy, and prescribes
competitive solutions for individual happiness and achievement. This colonial
paradigm of society and productivity is ailing. The pandemic confronts us
with the failure of work, money and assets as the structuring goals for the
great purposes in life. Could we be ready for a new chapter? Can we think
of an inclusive, fair and sustainable future not knowing who we are in the
mirror of history? Not retrieving stories and knowledge from other centres
and protagonists? Can there be an enforceable future without a variety of
worldviews?
This edition of MICAR seeks the voices and bodies whose memories and vision
have been kept on the sidelines. We shall analyse the role women, youngsters
and art have in social change. So as to with them and through them regain the
right to past memory, decolonise world order and claim the right to the future.

The 7th edition of Queer Porto – International Queer Film Festival returns to
Teatro Rivoli, which will host the festival’s three competitive sections, and
reaches other places in the city, such as the Casa Comum at the rectory of
the University of Porto, the Faculty of Fine Arts and Maus Hábitos.
Aside from screening some of the most important queer films produced
in the past two years, Queer Porto 7 hosts a parallel programme that
commemorates the 25th anniversary of its Lisbon counterpart, including
films, performances and scholar activities looking at the history of queer film
and activism, celebrating its leading figures and artistic expressions, and
assessing their impact in our society. Queer Porto will also welcome German
film director Monika Treut, an outstanding name in European new queer film
since the 1980s, who will present Genderation, a documentary that after more
than 20 years looks at the main characters from her classic film Gendernauts,
which is also featured in the programme for this year’s edition of the festival.

Mais informação for further information www.micar.sosracismo.pt

Mais informação for further information www.queerlisboa.pt

RIVOLI Vários espaços various spaces

RIVOLI Vários espaços various spaces
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Festa do
Cinema Francês
19/10 — 23/10/21
cinema

WOMEX 21
WORLDWIDE |
MUSIC | EXPO

Porto/Post/Doc
Film &
Media Festival

27/10 — 31/10/21

20/11 — 27/11/21

Cultura em
Expansão
a·jun·ta·men·to +
ondamarela
N TO N
AM E
ERR SESSIO
C
N
E
SING
CLO

18/12 sáb sat

música music

22:00

RIVOLI Grande Auditório

cinema
música music

Em 2020, a Festa do Cinema Francês resistiu à Covid-19, apesar das
restrições sanitárias, constituindo-se numa bonita edição de resiliência,
recebendo mais de 11.000 espectadores que, espalhados por cinco cidades
diferentes, apreciaram 54 filmes.
Este ano, o evento acontece no Teatro Municipal do Porto, de 19 a 23 de
outubro, com uma seleção especial para o público em geral e ainda com as
tradicionais sessões escolares.
A programação vai trazer novamente o melhor da cinematografia francesa
produzida no último ano. Alguns filmes serão acompanhados de debates
com pensadores franceses e portugueses, enriquecendo ainda mais os
vínculos culturais entre ambos os países.

Depois de Tampere (Finlândia) e da versão digital de Budapeste (Hungria),
o Porto recebe, em 2021, o WOMEX. Com mais de 26 anos de história, o
WOMEX é um dos mais importantes eventos musicais para profissionais da
indústria da música.
O Porto será, portanto, um palco para o mundo, acolhendo um evento
pensado para networking de profissionais – artistas e agentes, editores e
jornalistas, managers e técnicos –, concertos de apresentação, uma feira,
um ciclo de conferências, filmes e uma cerimónia de atribuição de prémios
que anualmente distingue alguns dos maiores da música global. Ao longo
de 5 dias e 5 noites, o maior encontro a nível global de músicas do mundo
levará até ao Porto mais de 2500 profissionais que estarão envolvidos nos
vários momentos do WOMEX.

© Corso Film Sakdoc Film

© DR

© Renato Cruz Santos

© Vera Marmelo

performance

Na sua oitava edição, o Porto/Post/Doc: Film & Media Festival é já um dos
eventos culturais definidores da cidade. Com mais de 100 filmes, o festival
organiza-se em quatro secções competitivas e vários outros programas. Na
Competição Internacional exibem-se os mais estimulantes documentários
do último ano, no Cinema Falado destaca-se a lusofonia, no Cinema Novo
apresentam-se produções escolares portuguesas e no Transmission
programam-se documentários sobre música e movimentos culturais. Entre
cartas brancas, sessões especiais, secções paralelas e conferências
do Fórum do Real, em 2021 apresenta-se um programa especial que,
na urgência de mudar comportamentos, congrega filmes sobre ciência,
economia, política e ambiente, intitulado Ideias para Adiar o Fim do Mundo.

Residência criada e dirigida pela ondamarela para o Cultura em Expansão,
a·jun·ta·men·to reúne as comunidades de Miragaia, Bouça, Pasteleira e
Campanhã em torno de um projeto artístico que explora os elementos
em comum, os elos que formam as pessoas que se juntam, que olham,
que veem e que sentem. Será que olham para a mesma coisa? Será que
veem o mesmo? Sentem algo parecido? São algumas das questões que
aqui se colocam, num projeto que pretende contribuir para a valorização
das comunidades envolvidas através da arte e da colaboração, ao longo
dos meses por que se estende. O espetáculo final, uma criação coletiva a
partir das interações e partilhas desencadeadas ao longo do projeto, põe
em palco essa ideia de que se faz arte com tudo, com o dia-a-dia, com as
pessoas e com o seu olhar.
a·jun·ta·men·to is a residency created and run by ondamarela for the Cultura
em Expansão programme. It brings together the communities of Miragaia,
Bouça, Pasteleira and Campanhã around an artistic project that explores their
common elements, the links forged by people who get together, look, watch
and feel. Could they be looking at the same thing? Could they be seeing
the same? Do they feel somewhat the same? These are some of the issues
at stake in a project that aims at adding to the valuing of the communities
involved through art and collaboration throughout the months during which
it takes place. The final presentation, a collective creation based on the
interactions and sharing triggered over the course of the project, brings to
the stage the idea that one can make art out of anything, out of everyday life,
people and their views.

In 2020, the Festa do Cinema Francês [French Film Festival] resisted Covid-19,
despite sanitary restrictions, constituting a beautiful resilience edition,
receiving more than 11,000 spectators who, spread over five different cities,
enjoyed 54 films.This year, the event takes place at the Teatro Municipal do
Porto, from October 19th to 23rd, with a special selection for the general
public and also with the traditional school sessions.The programme will once
again bring the best of french cinematography produced in the last year.
Some films will be accompanied by debates with french and portuguese
thinkers, further enriching the cultural ties between both countries.

After Tampere (Finland) and the Budapest (Hungary) digital version, Porto hosts
the 2021 edition of WOMEX. With over 26 years of history, WOMEX is one of
the most important musical events for the music industry professionals.
Porto shall thus be a stage for the world, hosting an event designed for
professional networking by artists and agents, publishers and journalists,
managers and technicians, featuring showcase concerts, a trade fair, a
series of talks, films and an awards presentation ceremony that every year
distinguishes some of the best music professionals worldwide. Over the
course of 5 days and 5 nights, the most international music meeting in the
world shall bring to Porto over 2,500 professionals.

In its eighth edition, Porto/Post/Doc: Film & Media Festival is already one of
the city’s defining cultural events. With over a hundred films, the Festival has
four competitive sections and several other programmes. The International
Competition features the most exciting documentaries from last year, Talkies
highlights the Portuguese-speaking world, New Cinema presents Portuguese
school films, and Transmission selects documentaries on music and cultural
movements. Given the urgent need to change behaviour, the 2021 edition
presents a special programme called Ideas to Postpone the End of the World,
which includes cartes blanches, special screenings, parallel sections and the
Forum of the Real lectures, and brings together films on science, economy,
politics and the environment.

Mais informações for further information www.festadocinemafrances.com

Mais informações for further information www.womex.com

Mais informação for further information www.portopostdoc.com

CONCEÇÃO E DIREÇÃO ARTÍSTICA concept and artistic direction ondamarela ☺
INTERPRETAÇÃO performance participantes da Bouça (Grupo Operário do Ruído),
Campanhã (Orquestra Comunitária Mundo em Campanhã), Miragaia
(Oficina Teatro Popular e SÓTÃO), Pasteleira (Associação de Ludotecas do Porto)

RIVOLI Vários espaços various spaces

RIVOLI Vários espaços various spaces

RIVOLI Vários espaços various spaces

entrada gratuita free entrance

Mais informação for further information www.culturaemexpansao.pt

40min

6+
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PARALELO
Programa de
Aproximação
às Artes
Performativas

CONVERSAS TALKS
setembro september

18 sáb sat

15:00 ‣ 16:00

novembro november

CAMPO ALEGRE Café Teatro

Conversa Talk RETRATOS
com with Filipe Pereira e and Susana Chiocca
moderada por moderated by Rita Castro Neves

8 seg mon
ILGP

No âmbito dos espetáculos within the scope of
Arranjo Floral + BITCHO — às escâncaras (p. 6)
No âmbito de RETRATOS #01, juntamos Filipe Pereira e Susana Chiocca numa
conversa, moderada por Rita Castro Neves, que parte dos seus trabalhos para
uma reflexão sobre o lugar do trabalho autobiográfico e do autorretrato nas
artes performativas performance e na sua relação com outras áreas artísticas.
Within the scope of RETRATOS #01, we’ve gathered together Filipe Pereira and
Susana Chiocca for a conversation, moderated by Rita Castro Neves, starting
from their works towards a reflection on the role of autobiographical work and
self-portrait in the Performing Arts in relation with other arts.
outubro october

8 sex fri

RIVOLI Grande Auditório
ILGP

Conversa pós-espetáculo
Post-performance talk
com with Cleo Diára, Isabél Zuaa & Nádia Yracema
moderada por moderated by Melissa Rodrigues
No âmbito de within the scope of Aurora Negra (p. 20)

Logo após o espetáculo, ficamos nos nossos lugares para uma conversa
com as criadoras e intérpretes de Aurora Negra, Cleo Diára, Isabél Zuaa e
Nádia Yracema, para uma conversa aberta a todos e a todas, instigada por
Melissa Rodrigues, performer, arte-educadora, curadora e ativista, que
parte do espetáculo para uma breve discussão sobre o lugar do ativismo
nas artes performativas.

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, os seus criadores e processos, 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 setembro e
dezembro de 2021 nas páginas que se seguem.
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, their creators and their 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 September and December of 2021 in the
following pages.
Para mais informações e inscrição prévia for more information and registration
paralelo.tmp@agoraporto.pt

Right after the show, we remain in our seats for a conversation with the
creators and interpreters of “Aurora Negra”, Cleo Diára, Isabél Zuaa and
Nádia Yracema, for a conversation open to everyone, instigated by Melissa
Rodrigues, performer, art-educator, curator and activist, starting from the
show for a brief discussion on the place of activism in the performing arts.

28 qui thu

18:00 ‣ 19:00

TMP ONLINE (FACEBOOK)

Artist Talk com with Grupo VÃO
e and Rita Aquino
No âmbito de within the scope of FIM (p. 33)
Convidamos o Grupo Vão que, por sua vez, convidou a artista, pesquisadora
e educadora em dança, Rita Aquino, para conduzir uma conversa sobre o
corpo de trabalho do coletivo composto pelas artistas, Isis Andreatta, Julia
Viana, Juliana Melhado e Patrícia Árabe, e da sua prática de autogestão, de
criação e de atuação política.
We’ve invited Grupo Vão, which, in turn, invited the artist, researcher and
dance educator, Rita Aquino, to conduct a talk about the body of work of
the collective composed by the artists, Isis Andreatta, Julia Viana, Juliana
Melhado and Patrícia Árabe, and its practice of self-management, creation
and political action.

gratuito free

19:00 ‣ 20:00

RIVOLI Pequeno Auditório

Conversa Talk com with
Paulo Mota (Buffalo Bill), Diogo Freitas
e and Filipe Gouveia (Como perder um país),
moderada por moderated by Magda Henriques
No âmbito de within the scope of Buffalo Bill +
Como perder um país (p. 39 + p. 40)
O que dois espetáculos, duas ficções, podem ter em comum? Poderá o
diálogo entre ambos alargar o debate a outras áreas do saber e do viver em
sociedade, aqui e agora? Paulo Mota, Diogo Freitas, Filipe Gouveia e Magda
Henriques numa conversa que cruza espetáculos, percursos e conceitos
essenciais, como “democracia” e “fronteira”.
What can two shows, two works of fiction, have in common? Could the dialogue
between them extend the debate to other areas of knowledge and living
in society, here and now? Paulo Mota, Diogo Freitas, Filipe Gouveia and
Magda Henriques in a conversation that crosses shows, paths and essential
concepts, such as “democracy” and “border”.

17 qua wed

CAMPO ALEGRE Auditório

Conversa pós-espetáculo
Post-performance talk
com with Teatro Experimental do Porto (TEP) &
Teatro La María
No âmbito de within the scope of Estreito/Estrecho (p. 41)
Retomamos a conversa entre as duas equipas artísticas, após uma primeira
conversa online, em janeiro de 2020, aquando do lançamento do vídeo,
registo do processo de trabalho conjunto, entre confinamentos à escala
global. Agora, em palco, mas ainda unidos pela distância.
We resume the conversation started between the two artistic teams, after a
first online talk, in January 2020, when the video recording their joint work
process, between confinements on a global scale, was launched. Now, on
stage, but still together by distance.

19 sex fri & 20 sáb sat

CAMPO ALEGRE Café Teatro

Conversa pós-espetáculo
Post-performance talk
No âmbito de within the scope of Fazer e Desfazer (p. 43)
Logo após o espetáculo, propomos uma conversa informal com os
grupos escolares, na qual serão abordadas as questões de género na
nossa sociedade.
Right after the performance, we propose an informal conversation with
school groups, in which gender issues in our society will be addressed.

27 sáb sat

17:00 ‣ 18:00

CAMPO ALEGRE Foyer

Conversa Talk Mostra Estufa
Em parceria com in partnership with Erva Daninha (p. 45)
Uma conversa sobre o circo e a superação da gravidade enquanto força
fundamental da natureza, enquanto uma luta do corpo e dos objetos contra
o tempo e o peso, procurando sempre formas virtuosas de os ultrapassar.
Pensamentos científicos e artísticos sobre matérias orgânicas, inorgânicas,
viscerais, sociais e políticas. O circo contemporâneo e a sua natureza
multidisciplinar em diálogo com as ciências e outras artes.
A talk about the circus and overcoming gravity as a fundamental force of
nature, as a fight of the body and objects against time and weight, always
looking for virtuous ways to overcome them. Scientific and artistic thoughts
on organic, inorganic, visceral, social and political matters. The contemporary
circus and its multidisciplinary nature in dialogue with science and other arts.

AQUECIMENTO PARALELO
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.
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.
setembro september

18 sáb sat

17:30 ‣ 18:30

CAMPUS

Aquecimento Paralelo com with Teresa Chaves
No âmbito de within the scope of Any attempt will end
in crushed bodies and shattered bones (p. 10)
outubro october

30 sáb sat

11:00 ‣ 12:00

CAMPO ALEGRE Sala de Ensaios

Aquecimento Paralelo
com with Luísa Saraiva
No âmbito de within the scope of Double Trouble #03 (p. 29)
dezembro december

11 sáb sat

18:00 ‣ 19:00

RIVOLI Pequeno Auditório

Aquecimento Paralelo
com with Ana Renata Polónia
No âmbito de within the scope of 3xDRILL (p. 55)

2.50€ / gratuito free*

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

p.69

HISTÓRIA(S) DA DANÇA (HI)STORIES OF DANCE
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 um 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 especialistas nos
diversos autores e/ou obras apresentados.
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 participant builds
his own encyclopaedia, his manual. His 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 performances of the season accompanied by
experts on the various authors and/or works presented.
setembro september

25 sáb sat

17:00 ‣ 18:30

RIVOLI + TMP ONLINE (ZOOM)

História(s) da Dança: Maguy Marin
com with Paula Varanda
No âmbito de within the scope of UMWELT (p. 12)
outubro october

1 sex fri

17:00 ‣ 18:30

RIVOLI + TMP ONLINE (ZOOM)

História(s) da Dança: Marlene Monteiro Freitas
com with Alexandra Balona
No âmbito de within the scope of MAL – Embriaguez Divina (p. 13)

OFICINAS PARA ESCOLAS WORKSHOPS FOR SCHOOLS

ESPETÁCULOS PARA ESCOLAS E FAMÍLIAS

PERFORMANCES FOR SCHOOLS AND FAMILIES

setembro september — dezembro december

outubro october

dezembro december

Palco para toda a obra A stage fits all
com with Ángela Diaz Quintela

15 sex fri

9 qui thu

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, coreógrafa e bailarina, 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.
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.
Choreographer and dancer 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.

10:00

Oficina Workshop As árvores não têm pernas
para andar com with Joana Gama (p. 58)
Como complemento do espetáculo As árvores não têm pernas para andar,
a pianista Joana Gama fará uma oficina nas escolas que irão assistir ao
espetáculo, no sentido de introduzir a temática do espetáculo no contexto
escolar.
As a complement to the performance As Árvores não têm pernas para andar
(Trees Don’t Have Legs to Walk), pianist Joana Gama will lead a workshop at
the schools attending the performance so as to introduce its subject matter in
the school context.

15:00

10:00

15:00

Fernanda Fragateiro & Aldara Bizarro
Caixa para guardar o vazio

RIVOLI Sala de ensaios

17 dom sun
10:00

Fernanda Fragateiro & Aldara Bizarro
Caixa para guardar o vazio
escolas schools

RIVOLI Sala de ensaios

16 sáb sat

15:00

18 seg mon
10:00

novembro november — dezembro december

RIVOLI Sala de ensaios

Fernanda Fragateiro & Aldara Bizarro
Caixa para guardar o vazio

RIVOLI Sala de ensaios

15:00

Fernanda Fragateiro & Aldara Bizarro
Caixa para guardar o vazio

escolas schools

novembro november

19 sex fri
10:30

10:00

Sala Estúdio

10:30

Café Teatro

10 sex fri

Joana Gama
As árvores não têm pernas para andar
hools

escolas sc

Cláudia Gaiolas
Antiprincesas — Carolina Beatriz Ângelo
hools

escolas sc

CAMPO ALEGRE

10:00

Sala Estúdio

10:30

Café Teatro

Joana Gama
As árvores não têm pernas para andar
hools

escolas sc

Cláudia Gaiolas
Antiprincesas — Carolina Beatriz Ângelo
hools

escolas sc

CAMPO ALEGRE

11 sáb sat
10:30

14:30

15:30

Sala Estúdio

16:30

Café Teatro

Palco do
Auditório

14:30

escolas schools

João Telmo / Nova Companhia
Fazer e Desfazer

12 dom sun

Cláudia Gaiolas
Antiprincesas — Carolina Beatriz Ângelo

CAMPO ALEGRE

CAMPO ALEGRE Café Teatro

João Telmo / Nova Companhia
Fazer e Desfazer

10:15

17:00 ‣ 18:30

RIVOLI + TMP ONLINE (ZOOM)

História(s) da Dança: Vera Mantero
com with Vera Santos

Johanny Bert /
Théâtre de Romette Le Petit Bain

Palco do Auditório

11:15

Sala Estúdio

Joana Gama
As árvores não têm pernas para andar

12:15

Café Teatro

Cláudia Gaiolas
Antiprincesas — Carolina Beatriz Ângelo

17:00

TMP ONLINE

novembro november

19 sex fri

Johanny Bert /
Théâtre de Romette Le Petit Bain

Joana Gama
As árvores não têm pernas para andar

CAMPO ALEGRE Café Teatro

20 sáb sat
16:00

CAMPO ALEGRE

Joana Gama
As árvores não têm pernas para andar

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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No âmbito de within the scope of O susto é um mundo (p. 42)

A
LS & F

p.71

TMP ONLINE

setembro september

18 sáb sat

novembro november

17:00

7 dom sun

24h

Susana Chiocca BITCHO — às escâncaras
22 qua wed

17:00

24h

19 sex fri

17:00 ‣ 18:30

ZOOM (gratuito free)

PARALELO

ZOOM (gratuito free)

21 dom sun

PARALELO

12 dom sun

3 dom sun

12 dom sun

24h

Costanza Givone Exposição +
Ana Rita Xavier & Sofia Alvernaz
Título meramente descritivo ou duas mulheres
e uma plateia + Catarina Ribeiro, Keren-or Ben
Shachar & Sara Miguelote Acima de tudo

Palcos Instáveis

10 dom sun

17:00

24h

Ensemble — Sociedade de Actores
A História do Soldado
17:00

24h

17:00

24h

17:00

24h

17:00

24h

Jonathan Uliel Saldanha 3XDRILL
18 sáb sat

17:00

24h

Palcos Instáveis

Catarina Campos & Melissa Sousa BOWND +
Sara Santervás Krakatoa + Laura Daelemans &
Margarida Constantino That’s so tapical +
Tales Frey O corpo nunca existe em si mesmo
17:00

24h

ILGP

Quintas de Leitura
O público é quem mais orden(h)a

Cleo Diára, Isabél Zuaa & Nádia Yracema
Aurora Negra
17 dom sun

17:00

Joana Gama As árvores não têm pernas para andar

19 dom sun
10 dom sun

PARALELO

dezembro december

História(s) da Dança: Marlene Monteiro Freitas
com with Alexandra Balona
17:00

ZOOM (gratuito free)

Teatro do Experimental do Porto (TEP) &
Teatro La María
Estreito/Estrecho

outubro october

17:00 ‣ 18:30

17:00 ‣ 18:30

História(s) da Dança: Vera Mantero
com with Vera Santos

História(s) da Dança: Maguy Marin
com with Paula Varanda
1 sex fri

ILGP

24h

Quintas de Leitura
Terror de te amar num sítio tão frágil como o mundo

Jan Martens/GRIP & Dance On Ensemble
any attempt will end in crushed bodies
and shattered bones
25 sáb sat

17:00

ILGP

24h

Quintas de Leitura
Aposto tudo numa elegância ferida
23 sáb sat
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
atividades do Paralelo poderão ser acompanhadas nas nossas redes sociais.
Mais informação www.teatromunicipaldoporto.pt
Bilhetes digitais à venda em www.tmp.bol.pt

17:00

24h

Fernanda Fragateiro & Aldara Bizarro
Caixa para guardar o vazio
28 qui thu

18:00 ‣ 19:00

FACEBOOK (gratuito free)

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.

PARALELO

Artist Talk com with Grupo VÃO & Rita Aquino
3.50€

BOL Live Streaming

For further information www.teatromunicipaldoporto.pt
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

CAMPUS X TMP

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 os artistas, 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 os artistas 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.

Residências Artísticas
Artistic Residencies

AULAS ABERTAS PARA PROFISSIONAIS
OPEN CLASSES FOR PROFESSIONALS
setembro september

13 seg mon ‣ 17 sex fri

Steve Michel Hosting bodies

FR

dança dance

20 seg mon ‣ 23 qui thu

Isabelle Missal

FR

dança dance

Intérprete de Dancer from the Compagnie Maguy Marin
outubro october

25 seg mon ‣ 29 sex fri
contemporânea e práticas somáticas
Grupo VÃO BR dança
contemporary dance and somatic practices
Mover só, mover junto: aulas de movimento

ON FIRE — TEMAS QUENTES À LAREIRA
ON FIRE — HOT TOPICS BY THE FIREPLACE
novembro november — fevereiro february

Residências Técnicas
Technical Residencies

Reservas de espaços
Spaces Booking

Aulas abertas
para profissionais
Open classes
for professionals

Reclamar Tempo
2ª edição edition

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

www.campuspcs.pt

ON FIRE, ciclo de conversas numa programação cruzada entre o TMP e o
CAMPUS Paulo Cunha e Silva. À volta da lareira do nosso novo espaço de
criação, discutimos os temas quentes da atualidade e de que forma as artes
se posicionam, reagem e refletem sobre eles.
ON FIRE, a series of talks jointly programmed by TMP and CAMPUS Paulo Cunha
e Silva. Around the iconic fireplace of our new space for creation, we make
room to discuss current burning issues and the way in which arts stand before
them, react to them and reflect upon them.

Programa a anunciar brevemente Soon to be announced

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
ESPETÁCULOS DO PROGRAMA PARALELO
PARALELO PROGRAMME PERFORMANCES
7€ adulto adults
2.50€ criança children (até aos 12 anos de idade up to 12)
2.50€ por aluno, professores acompanhantes com entrada gratuita
(grupos escolares)
students, accompanying teachers with free entry (school groups)
Os espetáculos e atividades do programa Paralelo não se encontram ao abrigo dos descontos
previstos. These discounts do not apply to the Paralelo programme.

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

12:00 — 19:00

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 os visitantes do Teatro pudessem 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.

DESCONTOS DISCOUNTS
estudantes que estudem e residam na cidade, estudantes universitários,
titulares de passes DDD - Festival Dias da Dança e outros passes,
programadores DDD - Festival Dias da Dança, colaboradores do Município
do Porto e empresas municipais, entidades “Mecenas” do TMP/DDD,
menores de 25 anos, maiores de 65 anos, portadores do Cartão Porto.
Individuals with tax domicile in Porto, students who study and live in the city,
university students, holders of DDD - Festival Dias da Dança passes and
other passes, DDD - Festival Dias da Dança programmers, Porto City Council
workers, TMP/DDD sponsor entities, under 25, over 65, Porto. cardholder

Entrada Gratuita para acompanhante de pessoas com necessidades especiais.
Free entry for carers or companions of people with disabilities.

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
dos assistentes de sala para uma saída coordenada.
Please keep a safe distance inside the Theater.
At the end of the performance await guidance from ushers.

Por iniciativa da Maison de la Danse e
da Bienal de Dança de Lyon, várias
estruturas europeias decidiram
unir esforços o Teatro de Liège, o
Teatro Municipal do Porto, o Festival
GREC em Barcelona, a Maison de La
Danse e a Bienal da Dança de Lyon.
Estas são estruturas coreográficas
de primeira linha, sendo que cada
uma delas organiza um festival. Esta
associação pretende desenvolver
intercâmbios nos respetivos
programas, promover a circulação
de artistas a nível europeu e
desenvolver coproduções e várias
ações nas diferentes cidades.

At the initiative of Maison de la danse
and Lyon’s Dance Biennale, several
European institutions decided to
join efforts Théâtre de Liège, Teatro
Municipal do Porto, Barcelona’s Grec
Festival, Maison de la danse and
Lyon’s Dance Biennale. These are
first-class choreographic institutions,
each organising a festival.

A 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
Maria do Mar (p.44) é exibido
numa colaboração com
is exhibited in collaboration with

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.

programadores, entidades beneficiárias do programa Campo Aberto,
professores, trabalhadores e alunos da ESMAE, grupos de 10 ou mais
pessoas, instituições de ensino
Rivoli Alegre Card, programmers, beneficiary entities of Campo Aberto
programme, teachers, workers and students of ESMAE,
groups of 10 (minimum), schools

O programa Paralelo e as sessões de cinema não se encontram ao abrigo destes descontos.
These discounts do not apply to the Paralelo programme and film screenings.

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

Não é permitida a entrada nas salas após o início do espetáculo, salvo indicação
em contrário dos assistentes de sala. Em caso de atraso e impossibilidade
de entrada, o valor do bilhete não será devolvido. You are not allowed to enter
the room after the performance has started, unless otherwise indicated by the
ushers. In case you’re late and cannot enter, there will be no refund.

35% Titulares Cartão Rivoli Alegre (novas adesões e renovações),

Institutions and companies under new agreements with TMP

TEATRO CAMPO ALEGRE
Rua das Estrelas
4150-762 Porto

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

50% Pessoas singulares com domicílio fiscal na cidade do Porto,

20% Entidades detentoras de (novos) protocolos com o TMP

TEATRO RIVOLI
Praça D. João I
4000-295 Porto

REDES DE PROGRAMAÇÃO
PROGRAMMING NETWORKS

Os menores de 3 anos podem assistir a espetáculos classificados
“Para todos os públicos” (Decreto-Lei 23/2014 de 14 de fevereiro).
Children under 3 can attend any performance rated “Para todos os públicos”
[For all audiences] (Decree-Law no. 23/2014 of February 14).

CARTÃO CARD RIVOLI ALEGRE
O Cartão Rivoli Alegre é oferecido na compra simultânea de 2 bilhetes para
espetáculos distintos. O desconto deste cartão é aplicável a apenas um
bilhete por espetáculo. Tem a validade de 1 ano. You get a Rivoli Alegre Card
when you buy tickets for two separate performances at the same time.
The discount associated with this card applies to one ticket only per
performance. It is valid for one year.

A participação nos workshops é feita mediante inscrição prévia,
limitada à lotação definida. Informações e pedidos de inscrição através
de paralelo.tmp@agoraporto.pt. Prior registration is required to attend a
workshop. There will be a set number of vacancies. For information and
applications, e-mail us at paralelo.tmp@agoraporto.pt.
A informação presente nesta agenda poderá ser alterada por motivos
imprevistos. The information in this programme may be subject to
changes due to unforeseen circumstances.

Media Partner

Apoio a programação francesa no TMP
em 2021 / 2022 Support for french
programming at TMP in 2021 / 2022

Calendário Calendar

OUTUBRO OCTOBER

Calendário Calendar
Temporada Season 2021/2022

1 sex fri

SETEMBRO SEPTEMBER

17:00

RIVOLI +
TMP ONLINE

19:30

RIVOLI

História(s) da Dança: Marlene
Monteiro Freitas com with Alexandra Balona

Marlene Monteiro Freitas Mal – Embriaguez Divina

2 sáb sat

16 qui thu

17:00

RIVOLI

Susana Chiocca BITCHO — às escâncaras

21:00

CAMPO
ALEGRE

CAMPO ALEGRE

Filipe Pereira Arranjo Floral

22:00

RIVOLI

21:00

CAMPO ALEGRE

Susana Chiocca BITCHO — às escâncaras

22:00

RIVOLI

19:30

CAMPO ALEGRE

Filipe Pereira Arranjo Floral

21:00

CAMPO ALEGRE

19:30

Novos Talentos Francisco Lucena Pais,
António Narciso & Mateus Barros
Ana Rita Xavier & Sofia Alvernaz +
Catarina Ribeiro, Keren-or Ben Shachar &
Sara Miguelote

Palcos Instáveis

17 sex fri

UNDERSTAGE

UNDERSTAGE

3 dom sun
17:00

Ana Rita Xavier & Sofia Alvernaz +
Catarina Ribeiro, Keren-or Ben Shachar &
Sara Miguelote

Palcos Instáveis

TMP ONLINE
24h

18 sáb sat
15:00

CAMPO ALEGRE

17:00

RIVOLI

17:00

TMP ONLINE

17:30

CAMPUS PCS

19:30

RIVOLI

Conversa Talk com with Rita Castro Neves
Novos Talentos Rodrigo Teixeira
24h

Susana Chiocca BITCHO — às escâncaras

Aquecimento Paralelo com with Teresa Chaves
Jan Martens / GRIP & Dance On Ensemble
any attempt will end in crushed bodies
and shattered bones

6 qua wed
19:30

Jan Martens / GRIP & Dance On Ensemble, any attempt will end in crushed bodies and shattered bones ©Phile Deprez

TMP ONLINE

24h

Jan Martens / GRIP & Dance On Ensemble
any attempt will end in crushed bodies
and shattered bones

19:30

CAMPO ALEGRE

Susana Domingos Gaspar Classe do Jaime

24 sex fri

Compagnie Maguy Marin UMWELT

19:30

RIVOLI

21:00

CAMPO ALEGRE

Susana Domingos Gaspar Classe do Jaime

25 sáb sat
17:00

CAMPO
ALEGRE

Ensemble – Sociedade de Actores com with Né Barros
A História do Soldado de Stravinsky/Ramuz

8 sex fri
19:30

21:00

RIVOLI

Cleo Diára, Isabél Zuaa & Nádia Yracema Aurora Negra

RIVOLI

Conversa pós-espetáculo Post-performance talk

CAMPO
ALEGRE

8 — 10 RIVOLI

23 qui thu
19:30

Ensemble – Sociedade de Actores com with Né Barros
A História do Soldado de Stravinsky/Ramuz

7 qui thu

22 qua wed
17:00

CAMPO
ALEGRE

História(s) da Dança: Maguy Marin
com with Paula Varanda

MICAR – Mostra Internacional de Cinema Anti-racista

9 sáb sat
19:30

RIVOLI

21:00

CAMPO
ALEGRE

Cleo Diára, Isabél Zuaa & Nádia Yracema Aurora Negra
Ensemble – Sociedade de Actores com with Né Barros
A História do Soldado de Stravinsky/Ramuz

10 dom sun
17:00

RIVOLI +
TMP ONLINE

Ensemble – Sociedade de Actores com with Né Barros
A História do Soldado de Stravinsky/Ramuz

TMP ONLINE
24h

17:00

TMP ONLINE

Compagnie Maguy Marin UMWELT

19:30

RIVOLI

21:00

CAMPO ALEGRE

Ensemble – Sociedade de Actores c/ w/ Né Barros
A História do Soldado de Stravinsky/Ramuz
24h

Cleo Diára, Isabél Zuaa &
Nádia Yracema Aurora Negra

12 ter tue
Palcos Instáveis

Costanza Givone Exposição

12 — 16 RIVOLI

28 ter tue

Queer Porto 7 – Festival Internacional de Cinema Queer

14 qui thu
18:30

RIVOLI

Do Acontecimento Louis Quéré

30 qui thu
19:30

RIVOLI

Marlene Monteiro Freitas Mal – Embriaguez Divina

22:00

CAMPO ALEGRE

Quintas de Leitura
Aposto tudo numa elegância ferida

15 sex fri

28 qui thu

10:00

15:00

Fernanda Fragateiro & Aldara Bizarro
Caixa para guardar o vazio

RIVOLI

4 sáb sat

18 qui thu

17:00

TMP ONLINE

19:30

CAMPO ALEGRE

Artist Talk com with Grupo VÃO & Rita Aquino

19:30

RIVOLI

Matthew Steinke / Sonoscopia Artificialia

21:00

CAMPO ALEGRE

Vera Mantero O susto é um mundo

17:00

RIVOLI

Novos Talentos José Miguel Borges

Teatro Experimental do Porto (TEP) &
Teatro La María Estreito/Estrecho

19:30

RIVOLI

Dimitris Papaioannou Transverse Orientation

escolas schools

19:30

Johann Le Guillerm Le pas grand chose

RIVOLI

29 sex fri

16 sáb sat
10:00

15:00

Johann Le Guillerm Le pas grand chose

17:00

RIVOLI

19:00

CAMPO ALEGRE

21:00

Fernanda Fragateiro & Aldara Bizarro
Caixa para guardar o vazio

RIVOLI

Marcelo Lafontana
Lafontana – Formas Animadas
MEINHARDT & KRAUSS Robot dreams

CAMPO ALEGRE

17 dom sun
10:00

15:00

Fernanda Fragateiro & Aldara Bizarro
Caixa para guardar o vazio

RIVOLI

17:00

CAMPO ALEGRE

17:00

TMP ONLINE

Fernando Mota Concerto para uma árvore
Quintas de Leitura
Aposto tudo numa elegância ferida

24h

18 seg mon
10:00

15:00

Fernanda Fragateiro & Aldara Bizarro
Caixa para guardar o vazio

RIVOLI

19 ter tue

Festa do Cinema Francês

20 qua wed

Teatro de Ferro A revolta dos objetos –
Uma conferência animada

21 qui thu

Teatro de Ferro A revolta dos objetos –
Uma conferência animada

RIVOLI

Léa Drouet Violences

CAMPO ALEGRE

CAMPO ALEGRE

Matthew Steinke / Sonoscopia Artificialia

19:30

CAMPO ALEGRE

10:00

14:30

19:30

RIVOLI

CAMPO ALEGRE

MECANIkA Pour Bien Dormir

Giuseppe Chico & Barbara Matijevic Forecasting

23 sáb sat
RIVOLI

17:00

RIVOLI

21:00

CAMPO ALEGRE

Quintas de Leitura Terror de te amar
num sítio tão frágil como o mundo

CAMPO ALEGRE

Paulo Mota / Devagar Buffalo Bill

RIVOLI

16:00

Novos Talentos Novitatis Trio –
Isabel Ferreira, Joana Fonseca & Eugénio Moura
Paulo Mota / Devagar Buffalo Bill

RIVOLI

24h

Quintas de Leitura Terror de te amar
num sítio tão frágil como o mundo

12 sex fri
19:30

RIVOLI

Diogo Freitas / Momento – Artistas Independentes
Como perder um país

Giuseppe Chico & Barbara Matijevic Forecasting

CAMPO ALEGRE

17:00

TMP ONLINE

19:30

RIVOLI

MECANIkA Pour Bien Dormir

Diogo Freitas / Momento – Artistas Independentes
Como perder um país

16 ter tue
24h

Fernanda Fragateiro & Aldara Bizarro
Caixa para guardar o vazio

24 dom sun
15:00

RIVOLI

16:00

CAMPO ALEGRE

18:30

Do Acontecimento José Bragança Miranda

RIVOLI

MECANIkA Pour Bien Dormir

27 qua wed

19:30

10:00

CAMPO
ALEGRE

Joana Gama As Árvores Não Têm Pernas Para Andar

10:30

CAMPO
ALEGRE

Cláudia Gaiolas Antiprincesas - Carolina Beatriz Ângelo

19:30

RIVOLI

Jonathan Uliel Saldanha 3xDRILL

22:00

RIVOLI

UNDERSTAGE

10 sex fri

CAMPO
ALEGRE

15:30

CAMPO
ALEGRE

Joana Gama As árvores não têm pernas para andar

Teatro Experimental do Porto (TEP) &
Teatro La María Estreito/Estrecho

16:30

CAMPO
ALEGRE

Cláudia Gaiolas Antiprincesas - Carolina Beatriz Ângelo

18:00

RIVOLI

Aquecimento Paralelo com with Ana Renata Polónia

19:30

RIVOLI

Jonathan Uliel Saldanha 3xDRILL

21:00

CAMPO
ALEGRE

Maria do Mar José Leitão de Barros / Bernardo Sassetti
Catarina Campos & Melissa Sousa +
Sara Santervás + Laura Daelemans &
Margarida Constantino

Palcos Instáveis

21 dom sun
TMP ONLINE

24h

Teatro Experimental do Porto (TEP) &
Teatro La María Estreito/Estrecho

26 sex fri
CAMPO ALEGRE

Maurício Jara & Bruno Machado +
Alan Sencades + Juri Bisegna,
Ottavio Stazio & Ricardo S. Mendes
UNDERSTAGE

RIVOLI

CAMPO ALEGRE

19:30

CAMPO ALEGRE

CAMPO
ALEGRE

Joanny Bert / Théâtre de Romette Le Petit Bain

11:15

CAMPO
ALEGRE

Joana Gama As árvores não têm pernas para andar

12:15

CAMPO
ALEGRE

Cláudia Gaiolas Antiprincesas - Carolina Beatriz Ângelo

17:00

TMP ONLINE

24h

Joana Gama As árvores não têm pernas para andar

17:00

TMP ONLINE

24h

Jonathan Uliel Saldanha 3xDRILL

16 qui thu
CAMPO
ALEGRE

22:00

Quintas de Leitura O público é quem mais orden(h)a

17 sex fri

27 sáb sat
17:00

10:15

Porto/Post/Doc Film & Media Festival

20 — 27 RIVOLI

Joanny Bert / Théâtre de Romette Le Petit Bain

12 dom sun

Conversa Talk Mostra Estufa
Maurício Jara & Bruno Machado +
Alan Sencades + Juri Bisegna,
Ottavio Stazio & Ricardo S. Mendes

DEZEMBRO DECEMBER

19:30

CAMPO ALEGRE

Palcos Instáveis

Tales Frey

18 sáb sat
17:00

TMP ONLINE

Catarina Campos & Melissa Sousa +
Sara Santervás + Laura Daelemans &
Margarida Constantino + Tales Frey

Palcos Instáveis

24h

22:00

Teatro Experimental do Porto (TEP) &
Teatro La María Estreito/Estrecho

Conversa pós-espetáculo Post-performance talk

19:30

RIVOLI

Dimitris Papaioannou Transverse Orientation

17:00

RIVOLI

Cultura Em Expansão: A·jun·ta·men·to + Ondamarela

TMP ONLINE

24h

Quintas de Leitura
O público é quem mais orden(h)a

21 ter tue
18:30

WOMEX 21 WORLDWIDE | MUSIC | EXPO

escolas schools

3 sex fri

CAMPO ALEGRE

CAMPO
ALEGRE

Cláudia Gaiolas Antiprincesas - Carolina Beatriz Ângelo

escolas schools

19 dom sun

17 qua wed

Gustavo Sumpta Sempre em Pé

10:30

CAMPO
ALEGRE

Conversa pós-espetáculo Post-performance talk

RIVOLI

22:00

Joana Gama As Árvores Não Têm Pernas Para Andar

14:30

Conversa Talk com with Magda Henriques

RIVOLI

CAMPO
ALEGRE

10:30

19:30

19:30

8 seg mon

10:00

João Telmo / Nova Companhia Fazer e Desfazer

CAMPO ALEGRE

CAMPO ALEGRE

17:00

9 qui thu

11 sáb sat

19:30

6 sáb sat

TMP ONLINE

Teatro Experimental do Porto (TEP) &
Teatro La María Estreito/Estrecho

20 sáb sat

CAMPO
ALEGRE

5 sex fri

17:00

Vera Mantero O susto é um mundo

19:30

4 qui thu

RIVOLI

História(s) da Dança: Vera Mantero
com with Vera Santos

RIVOLI +
TMP ONLINE

Grupo VÃO FIM

CAMPO ALEGRE

João Telmo / Nova Companhia
Fazer e Desfazer

Conversa pós-espetáculo Post-performance talk

13 sáb sat

16:00

27 — 31 RIVOLI

escolas schools

Carlos Azeredo Mesquita Über Alles

NOVEMBRO NOVEMBER

19:00

22 sex fri

11:30

18:00

7 dom sun
14:30

21:00

Aquecimento Paralelo com with Luísa Saraiva

19:30

CAMPO ALEGRE

CAMPO
ALEGRE

CAMPO ALEGRE

21:00

14:30

Grupo VÃO FIM

CAMPO ALEGRE

11:00

17:00

CAMPO ALEGRE

10:30

30 sáb sat

19:30

19 — 23 RIVOLI

10:00

21:00

Carlos Azeredo Mesquita Über Alles

CAMPO ALEGRE

22:00

escolas schools

19:30

19:30

19 sex fri

RIVOLI

Do Acontecimento Manuel Bogalheiro

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
Ana Cláudia Almeida
César Navio
Diretora Geral da Unidade Orgânica da Cultura
General Director of the Organic Unit For Culture
Francisca Carneiro Fernandes
Diretor do Departamento de Artes Performativas
Director of the Performing Arts Department
Tiago Guedes

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
Assistente Jurídica Legal Assistant
Mafalda Girão
Assistente Financeiro Financial Assistant
Simão Sousa Branca
Secretariado de Direção Secretariat
Mariana Melo Vergueiro, Rosa Bastos
Apoio Administrativo Administrative Support
Elisabete Veiga
Motorista Driver
João Nunes

COLOPHON
Edição e revisão Edition and proofreading
Leonor Tudela, Francisco Malheiro,
Cristina Planas Leitão
Fotografia Photography
José Caldeira
Tradução Translation
Nuno Ventura Barbosa
Design
Marta da Silva, Pedro Bento
Impressão Printing
Diário do Porto, Lda
8.000 exemplares copies
Tipografia Typography ☺ Ammonite ☺ Career ☺ Geakosa ☺
Gotta Catch ☺ Kaeru Kaeru ☺ Ladi ☺ Open Sauce Sans ☺
Pilowlava ☺ Redaction ☺ Ygro Sans

COMUNICAÇÃO E MEDIAÇÃO
COMMUNICATION AND MEDIATION
Coordenação Coordination
Leonor Tudela
Gestão de projeto Project Management
DDD – Festival Dias da Dança
Vítor Pinto
Digital
Francisco Santos, Pedro Sousa
Mediação Mediation
Jonathan da Costa (Chefe de Equipa
Team Leader), Pedro Galante, Rute Pimenta

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
Paulo Moreira, Ricardo Santos,
Ricardo Faria, João Carvalhido
SEGURANÇA SECURITY

Design
Marta da Silva, Pedro Bento

RONSEGUR - Rondas e Segurança, S.A.

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

LIMPEZA CLEANING

Fotografia Photography
José Caldeira
Vídeo Video
a-tundra
Interpretação em Língua Gestual Portuguesa
Portuguese Sign Language Interpretation
Cláudia Braga

PROGRAMAÇÃO PROGRAMMING

FRENTE DE CASA E BILHETEIRA
FRONT OF HOUSE AND TICKET OFFICE

Direção Direction
Tiago Guedes

Chefe de equipa Team Leader
Vânia Ferreira

Assistente de Programação
Programme Assistant
Cristina Planas Leitão

Assistente Assistant
Vítor Hugo Sousa

Quintas de Leitura & Literatura Literature
João Gesta

Frente de casa Front of house
Inês Faria, João Brandão,
Sara Silva, Vanessa Couto

Escolas, Famílias e Comunidade
Schools Families & Community
Ana Cristina Vicente

Bilheteiras Ticket Office
Catarina Ferreira, Diana Festa,
Maria Glória Ribeiro, Mariana Ruivo

PRODUÇÃO PRODUCTION

TÉCNICA TECHNICAL DEPARTMENT

Coordenação Coordination
Marina Freitas

Coordenação Coordination
Francisco Teles

Assistente de Coordenação
Assistant Coordinator
Carla Moreira

Assistente de Coordenação
Assistant Coordinator
Luísa Osório

Gestão de projeto Project Management
DDD – Festival Dias da Dança
Daniela Costa

Assistente Administrativa de Coordenação
Coordination Administrative Assistant
Vanessa Freitas

Chefe de Produção Head of Production
Cristina Oliveira

Direção de cena Stage management
Adriana Brandão, Gonçalo Gregório,
Vanessa Santos

Produção Executiva Executive Production
Bryan Morgado, Catarina Mesquita,
Margarida Carronda, Marta Lima,
Tânia Rodrigues, Teresa Leal, Vera Miranda

MANUTENÇÃO MAINTENANCE

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

QUALITTÁ - Pinto & Azevedo, Unipessoal, Lda

