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A nossa programação é definida para um 
ano inteiro, o que implica um tempo maior 
de antecipação. Para cada quadrimestre, 
delineamos uma estratégia que o carac-
terize de forma especial. Assim, todas as 
temporadas têm uma personalidade forte.  

Ao longo de quase uma década tenho 
mantido um entusiasmo que é semelhante 
em todos os editoriais, talvez possa pare-
cer excessivo, mas a verdade é que redes-
cubro a programação. Primeiro, decidida 
e encaminhada com grande antecedência. 
Depois com a distância do tempo, aperce-
bo-me das suas linhas de força.

entusiasmo-me uma vez mais com esta 
recta final de 2010. Ao contrário da tem-
porada Primavera – Verão, muito virada 
para a cidade e para as suas instituições, 
o final do ano, está muito direccionado 
para a fruição dos espectáculos que aqui 
apresentam um equilíbrio muito interes-
sante entre estreias e circulação nacional 
e internacional de obras que pertencem a 
autores que são referência pela linguagem 
própria e maturidade das suas criações.

serão quatro meses de uma programação 
forte, intensa e sobretudo muito bem equi-
librada. A maior parte dos autores, não 
abdicando de uma forma muito própria de 
fazer espectáculo, não abdica também da 
generosidade e da preocupação em comu-
nicar. Mantemos a convicção da pluralida-
de de sensibilidades, do cosmopolitismo 
no acesso aos espectáculos. o elitismo 
dilui-se, porque todos são elite!!! 

o meu entusiasmo reside então na re-
descoberta de uma programação que tem 
todos os ingredientes para ser feliz, mas 
sobretudo pela resposta que a cidade tem 
dado a tudo o que temos feito. estes últi-
mos anos têm sido fantásticos!!!! 

Não posso deixar de referir também o 
desânimo que a actual conjuntura impõe. 
Não sei ainda se será possível manter toda 
a programação definida. 

Compreendo que todos deveremos fazer 
sacrifícios. 

Não compreendo que quando os outros 
estão bem nós estejamos mal, nem que 
quando estão mal nós estejamos pior, nem 
que ontem se tenha falado de grandes 
obras e hoje como alguém disse se “pou-
pe nos palitos”. Não compreendo ainda a 
tendência asfixiante para uma burocracia 
omnipresente que a médio prazo talvez di-
minua o desemprego mas, aniquilará sem 
dúvida, toda actividade à sua volta. 

este excesso burocrático, faz-me lembrar 
a terrível massificação do cultivo do euca-
lipto. Como todos sabemos as consequên-
cias são do pior...

Paulo Ribeiro

edItorIal
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Na recta final de 2010, o Teatro Viriato apos-

ta numa programação assente no equilíbrio 

entre estreias absolutas e circulação nacio-

nal e internacional de obras que se distin-

guem por uma linguagem de autor muito 

própria e uma maturidade relevante. Trata-

se de quatro meses de uma programação 

forte que inicia com a estreia absoluta do 

novo trabalho do coreógrafo Paulo Ribeiro. 

À apresentação deste trabalho juntam-se 

outras estreias, como é o caso de Fábulas, 

um trabalho de Maria Duarte e Tânia Car-

valho, e a estreia nacional da companhia de 

Dança Les Slovaks Dance Collective. 

O novo quadrimestre anuncia-se também 

repleto de criações que resultam de par-

cerias entre artistas/companhias nacionais 

e estrangeiras. É exemplo disso Belonging, 

uma peça de Teatro da companhia portu-

guesa Teatro Regional da Serra do Mon-

temuro e da companhia inglesa Foursight 

Theatre, ou de What I Heard About The 

World, uma criação das companhias Mala 

Voadora e Third Angel.

Na Dança, o Teatro Viriato convida a ver em 

palco duas referências da Dança Europeia, 

Mathilde Monnier e La Ribot, bem como a 

assistir à reposição de Sábado 2, da Com-

panhia Paulo Ribeiro.

No ano em que a Companhia Paulo Ribeiro 

comemora 15 anos de existência, o Teatro Vi-

riato tem o privilégio de abrir a nova tempo-

rada com a estreia absoluta de Paisagens…

“onde o negro é cor” (17 e 18 de Setembro), 

a nova criação do coreógrafo Paulo Ribeiro 

que nos propõe uma cartografia dançada 

sobre a identidade e a geografia sentimen-

tal de oito cidades portuguesas. Manten-

do uma aposta clara na dinamização do 

foyer, o Teatro Viriato recebe o primeiro 

Café-Concerto da temporada no dia 22 de 

Setembro com António Olaio & João Ta-

borda, um colectivo que aposta na explo-

ração das potencialidades das canções, na 

criação de diferentes atmosferas criativas 

e no ecletismo das melodias. Destaque ain-

da para a estreia absoluta da nova criação 

de Maria Duarte e Tânia Carvalho, Fábulas 

(25 de Setembro), uma peça que recupera 

as fábulas de Esopo e de Fedro mas que 

acaba por as reinventar, atribuindo-lhes 

novas características e dimensão. No mês 

de Setembro, há ainda espaço para reto-

mar o projecto, estreado no quadrimestre 

anterior, Visitas Dançadas (25 de Setem-

bro, 23 de Outubro, 13 de Novembro e 11 

de Dezembro), um projecto desenvolvido 

pelo Teatro Viriato em parceria com o Mu-

seu Grão Vasco que proporciona uma visita 

guiada alternativa onde o visitante pode re-

descobrir o museu e as suas obras de arte. 

A programação deste mês encerra com a 

música do colectivo Raspa de Tacho (28 de 

Introdução à programação  
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Setembro), que tem contribuído para a di-

vulgação do Choro ou Chorinho em Portugal. 

Cada concerto deste grupo revela-se uma 

verdadeira convergência de influências, vis-

to que o reportório do colectivo inclui clássi-

cos do choro, mas também do Samba, Baião 

e Bossa Nova.

A cave dos avós da criadora Patrícia Por-

tela é o ponto de partida da programação 

de Outubro. Foi neste local que a performer 

encontrou um baú com A Colecção Priva-

da de Acácio Nobre (01 e 02 de Outubro) 

um português de referência do início do 

século XX que foi silenciado pela ditadura, 

mas que merece ser conhecido pelos pro-

jectos cientifíco-artistícos que desenvolveu. 

Amor, desejo, Religião e Política são os 

temas centrais da nova peça de Teatro de 

Jacinto Lucas Pires, Sagrada Família (08 e 

09 de Outubro) que resulta de uma enco-

menda da Culturgest, com co-produção do 

Teatro Viriato. O foyer recebe, no dia 15 de 

Outubro, um Café-Concerto muito singular 

que combina, de forma surpreendente, a 

projecção do filme A Felicidade, de Alexan-

der Medvekine (1934), e a criação musical 

de Kubik, um jovem compositor português. 

A música será assim uma constante ao lon-

go do mês de Outubro que conta ainda com 

a actuação de João Firmino Quintet (20 

de Outubro), do qual deriva uma música 

bastante enraizada no trabalho do exímio 

guitarrista líder do grupo, mas que expri-

me fortes ligações ao jazz norte-americano 

e às origens europeias dos intervenientes, 

e com o concerto de Foge Foge Bandido 

(21 de Outubro), um projecto musical que 

assinala o regresso de Manel Cruz (ex Or-

natos Violeta) aos palcos. Para assinalar o 

décimo quinto aniversário, a Companhia 

Paulo Ribeiro recupera aquela que é a sua 

obra mais emblemática e que mantém um 

carácter intemporal, Sábado 2 (29 de Outu-

bro a 04 de Novembro).

No Teatro, destaque para Belonging (06 

de Novembro), uma peça de Teatro, criada 

pelo Teatro Regional da Serra do Montemu-

ro e a companhia inglesa Foursight Theatre, 

em que as personagens se movem entre o 

real e o irreal, ente a música e o movimento 

e entre as línguas portuguesa e inglesa. No 

novo quadrimestre, há ainda espaço para 

o cinema, com a apresentação do Filme 

do Desassossego (12 de Novembro), de 

João Botelho, que se baseia na obra mais 

traduzida e lida de Fernando Pessoa, Livro 

do Desassossego. A exibição do filme será 

complementada com uma conversa com o 

realizador e alguns convidados. A pianista 

Paula Sousa dá a conhecer o seu último 

disco Nirvanix (17 de Novembro), num 

Café-Concerto que decerto irá comprovar o 

seu talento composicional e demonstrar a 

sua qualidade de escrita. O Novo Circo re-

gressa também ao palco do Teatro Viriato 

com a nova criação do acrobata mundial-

mente reconhecido João Paulo Santos, À 

Deux Pas de Lá-Haut (23 de Novembro), 

um espectáculo que promete surpreender 

pela sua criatividade e pela desconstrução 

do equilíbrio entre dois acrobatas. No âm-

bito do Espaço Aberto, Cristóvão Cunha e 

Pedro Silveira organizam o colóquio Teatro 

em Conferência (26 e 27 de Novembro), 

onde serão debatidos temas como, políti-

cas culturais, programação, relação com o 

público e o teatro enquanto edifício.

O mês de Dezembro inicia-se com mais 

uma parceria entre uma companhia de 

Teatro portuguesa, Mala Voadora, e uma 

companhia inglesa, Third Angel, da qual re-

sulta What I Heard About The World (03 e 

04 de Dezembro), uma peça de Teatro que 

irá colocar em confronto situações do quo-

tidiano onde a realidade integra o falso e 

onde a mentira faz parte das mais diversas 

rotinas. Dezembro será também mês da 

Dança, com a apresentação de Gustavia (11 

de Dezembro), uma coreografia de duas 

referências da Dança europeia, Mathilde 

Monnier e La Ribot, que abordam o que 

está escondido na Dança e nos corpos dos 

intérpretes. O quadrimestre encerra com a 

estreia nacional da reconhecida companhia 

de Dança Les Slovaks Dance Colletive, que 

dá a conhecer o seu trabalho com as coreo-

grafias Opening Night (17 de Dezembro) e 

Journey Home (18 de Dezembro).

No âmbito do Sentido Criativo, e a pensar 

nas diversas gerações e públicos de dife-

rentes contextos profissionais, o Teatro Vi-

riato apresenta um leque diversificado de 

oficinas e actividades criativas. As propos-

tas passam pela oficina dirigida a todos os 

que se interessam pela escrita para Teatro 

Workshop Sagrada Dramaturgia (07 a 09 

de Outubro), orientada por Jacinto Lucas 

Pires; pelo Teatro de Marionetas Pequenas 

Histórias Sem Palavras (14 a 16 de Outu-

bro), com um dos mestres na área da ma-

rioneta em França, Brice Coupey, que será 

também o orientador da oficina Ateliê de 

Marionetas (16 de Outubro); pela oficina 

Som Multi-Canal (02 a 05 de Novembro), 

desenvolvida no âmbito da programação 

dos Laboratórios em Experimentação So-

nora da Binaural/Nodar; pela oficina de 

Dança Chiuuu! A Mary está a dançar (08 

e 12 de Novembro), onde a orientadora 

Leonor Barata dá a conhecer uma das fun-

dadoras da Dança Contemporânea, Mary 

Wigman. Ainda dentro da programação de 

Sentido Criativo, o Teatro Viriato volta a re-

ceber a oficina de Teatro Hamlet Sou Eu (17 

a 19 de Novembro), orientada pelo Teatro 

Praga, onde os jovens participantes têm a 

oportunidade de recriar um dos clássicos 

do dramaturgo William Shakespeare. Por 

último, de destacar o espectáculo Histó-

rias Suspensas (07 a 09 de Dezembro), 

da Companhia Radar 360º, que explora as 

histórias e os contos de fadas que fazem 

parte da identidade cultural de qualquer 

ser humano.
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O quadrimestre de Setembro a Dezembro 

de 2010 fica ainda marcado pelo lançamen-

to do novo website do Teatro Viriato.

Tratando-se de um instrumento funda-

mental para a divulgação das actividades 

e iniciativas desta instituição, o novo espa-

ço virtual foi totalmente repensado no seu 

aspecto gráfico e actualizado nas suas fer-

ramentas e ligações a redes sociais, o que 

permite um acesso mais fácil à programa-

ção e restante informação do Teatro Viriato. 

O novo website cumpre assim uma das mis-

sões fundamentais da sua existência, pos-

sibilitar que cada cidadão aceda de forma 

rápida e simples à oferta cultural e artística 

disponibilizada pelo Teatro Viriato. 

Um novo universo para viver a Cultura com 

intensidade!

Conheça o novo websIte do teatro vIrIato
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Oito cidades portuguesas e uma ideia co-
mum: fazer uma dedicatória a cada um dos 
espaços urbanos a partir dos seus teatros 
ou de um dos seus espaços culturais, como 
forma de homenagear as cidades que ins-
piram os intérpretes a criar curtos solos, 
que reflectem uma visão concentrada, mas 
deliberadamente superficial ou se preferi-
rem turística. Em Paisagens…“onde o negro 
é cor”, o coreógrafo Paulo Ribeiro constrói 

dedicatórias express, ancoradas em algo 
que lhe foi comum em todas as cidades e 
que lhe proporcionou a mais bela surpresa 
deste percurso por Portugal: a qualidade 
humana dos encontros. O resultado final é 
uma cartografia dançada sobre a identidade 
e a geografia sentimental destes oito espa-
ços lusos.

©
 j

os
é 

a
lf

re
do

dança

17 e 18 set

paIsagens… 
“onde o negro é Cor”
de paulo ribeiro

sex e sáb 21h30 | 90 min. aprox.
preços: b (7,53 a 153) / jovem 53

m/ 12 anos

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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bIografIas

Natural de Lisboa, Paulo Ribeiro, antes de 
se afirmar como coreógrafo, fez carreira 
como bailarino em várias companhias na 
Bélgica e na França. 

A sua estreia no domínio da criação co-
reográfica, deu-se, em 1984, em Paris, no 
âmbito da Companhia Stridanse, da qual foi 
co-fundador, e que o levou à participação 
em diversos concursos naquela cidade, ob-
tendo, em 1984, o Prémio de Humor e, em 
1985, o 2º Prémio de Dança Contemporânea, 
ambos no Concurso Volinine.

De regresso a Portugal, em 1988, começa 
por colaborar com a Companhia de Dança 
de Lisboa e com o Ballet Gulbenkian, para 
os quais cria, respectivamente, Taquicardia 
(Prémio Revelação do jornal Sete, em 1988) 
e Ad Vitam. Com o solo Modo de utilização, 
interpretado por si próprio, representa Por-
tugal no Festival Europália 91, em Bruxelas.

A sua carreira de coreógrafo expande-se no 
plano internacional, a partir de 1991, com 
a criação de obras para companhias de 
renome: Nederlands Dans Theater II (En-
cantados de servi-lo e Waiting for Volúpia), 
Nederlands Dans Theater III (New Age); 
Grand Théâtre de Genève (Une Histoire de 
Passion); Centre Chorégraphique de Ne-
vers, Bourgogne (Le Cygne Renversé); Ballet 
de Lorraine (remontagem de White Feeling 
e Organic Beat). Para o Ballet Gulbenkian, 
criou ainda: Percursos Oscilantes, Inquili-
nos, Quatro Árias de Ópera (em colaboração 
com Clara Andermatt, João Fiadeiro e Vera 
Mantero), Comédia Off -1, White e Organic 
Beat.

Paulo Ribeiro foi galardoado, em 1994, com 
o Prémio Acarte/Maria Madalena de Azeredo 
Perdigão pela obra Dançar Cabo Verde, en-
comenda de Lisboa 94 – Capital Europeia de 
Cultura, realizada conjuntamente com Cla-

A Companhia Paulo Ribeiro é uma compa-
nhia portuguesa de Dança Contemporânea, 
fundada em 1995, na sequência de vários 
anos de trabalho do coreógrafo Paulo Ri-
beiro junto de algumas das mais prestigia-
das companhias de Dança Contemporânea 
europeias.

Nestes quinze anos de actividade (1995-
2010), esta companhia conquistou um im-
portante lugar entre as mais reconhecidas 
companhias de Dança Contemporânea por-
tuguesas, apresentando-se regularmente 
nas principais salas de espectáculo nacio-
nais, bem como por toda a Europa, Brasil e 
Estados Unidos da América.

ra Andermatt. 

E, em 1995, funda a Companhia Paulo Ri-
beiro, subsidiada pelo Ministério da Cultu-
ra, para a qual tem vindo, regularmente, a 
criar coreografias: Sábado 2, Rumor de Deu-
ses, Azul Esmeralda, Memórias de Pedra – 
Tempo Caído, Orock, Ao Vivo, Comédia Off -2, 
Tristes Europeus – Jouissez Sans Entraves, 
Silicone Não, Memórias de um Sábado com 
rumores de azul, Malgré Nous, Nous Étions 
Là, Masculine, Feminine e Maiorca.

O trabalho com a sua própria companhia 
permitiu-lhe desenvolver melhor a sua lin-
guagem pessoal como coreógrafo. A obra 
Rumor de Deuses foi distinguida, em 1996, 
com os prémios de Circulação Nacional, 
atribuído pelo Instituto Português do Baila-
do e da Dança, e Circulação Internacional, 
atribuído pelo Centro Cultural de Courtrai, 
ambos inseridos no âmbito do concurso 
Mudanças 96. 

Paulo Ribeiro tem recebido ainda vários ou-
tros prémios relevantes: Prix d’Auteur, nos V 
Rencontres Chorégraphiques Internationales 
de Seine Saint-Denis, (França); New Core-
ography Award, atribuído pelo Bonnie Bird 
Fund-Laban Centre (Grã-Bretanha), Prix 

d’Interpretation Collective, atribuído pela 
ADAMI (França); Prémio Bordalo da Casa da 
Imprensa (2001).

Em acumulação com o trabalho na sua 
companhia, Paulo Ribeiro foi Comissário 
do ciclo Dancem, em 1996 e 1997, no Tea-
tro Nacional S. João. Desempenhou, en-
tre 1998 e 2003, o cargo de Director-geral 
e de Programação do Teatro Viriato/CRAE 
(Centro Regional das Artes do Espectáculo 
das Beiras), e foi ainda Comissário para a 
Dança em Coimbra 2003 – Capital Europeia 
da Cultura. 

Neste período, obteve o Prémio Almada 
(1999) do Instituto Português das Artes do 
Espectáculo e o Prémio Bordalo da Casa da 
Imprensa (2000). Em 2005, viria a reocu-
par este mesmo cargo, após a extinção do 
Ballet Gulbenkian que dirigiu entre 2003 e 
2005, tendo nesse período recebido o Pré-
mio Bordalo da Casa da Imprensa Portugue-
sa (2005) pelo trabalho desenvolvido com 
esta companhia. 

Em 2008, participou como coreógrafo na 
produção Evil Machines, de Terry Jones, 
para o Teatro Municipal de S. Luiz.

paulo rIbeIro | Coreógrafo

hIstorIal da CompanhIa paulo rIbeIro

concepção, coreografia e direcção Paula Ribeiro
ponta delgada 
interpretação Gonçalo Lobato
guiMarães
interpretação Romulus Neagu
torres Vedras
interpretação Rita Omar
lisboa
co-criação Romulus Neagu
interpretação Gonçalo Lobato
e Peter Michael Dietz
torres noVas, porto e coiMbra
co-criação e interpretação Leonor Keil

Viseu
co-criação e interpretação Peter Michael Dietz
Viseu - 2º olhar
interpretação Eliana Campos
Música Vitor Rua
cenografia João Mendes Ribeiro
desenho de luz Cristóvão Cunha
costureira do guarda roupa Grace Vieira
edição do documentário João Pinto (a partir de filmagens do 
coreógrafo e dos intérpretes)
co-produção Centro Cultural de Belém, Lisboa, Teatro Viriato, 
Viseu, Teatro Nacional São João, Porto, A Oficina / Centro 
Cultural Vila Flor, Guimarães, Teatro Micaelense, Açores, 
Teatro Virgínia, Torres Novas, Teatro-Cine de Torres Vedras, 
Teatro Académico Gil Vicente, Coimbra



16 17

Sonho cor-de-rosa ou pesadelo do qual é 
difícil sair. É esta a dicotomia apresentada 
pelo universo musical de António Olaio & 
João Taborda. Este colectivo aposta na ex-
ploração das potencialidades das canções, 
na criação de diferentes atmosferas, no 
delírio conceptual das letras e no eclectis-
mo das melodias. 

As apresentações deste grupo, formado 
em 1995, podem ser vistas como concertos 
e/ou performances, uma realidade criada 
a partir dos universos do artista plástico e 
músico António Olaio e do também músi-

co João Taborda. Cada concerto reveste-se 
da singularidade instrumental de João Ta-
borda e do impacto provocador das letras 
corrosivas e dos Vídeo-art de António Olaio. 
António Olaio & João Taborda têm actuado 
em Portugal, Espanha, Escócia e Estados 
Unidos. 

O último álbum do grupo, editado em 2007, 
foi incluído nas escolhas dos melhores dis-
cos de 2007 da revista Blitz.

CaFÉ-COnCERTO / FOyER

22 set

antónIo olaIo & joão taborda

qua 22h00 | 60 min.

Consumo mínimo obrigatório 3,53

m/ 12 anos

©
 d

rCom vinte e oito produções realizadas, que 
despertaram sempre o interesse da crítica 
e do público, soma actualmente mais de 
três centenas de apresentações, para uma 
audiência global que ultrapassa as 80.000 
pessoas, tendo recebido alguns dos mais 
importantes prémios nacionais e estran-
geiros.

É, desde 1998, a companhia residente no 
Teatro Viriato, em Viseu, cujo projecto criou 
e implementou, onde para além da sua ac-

tividade de criação, produção e itinerância 
artísticas, desenvolve ainda um importante 
projecto pedagógico junto da comunidade 
local, que inclui aulas regulares de Dança e 
Teatro e também projectos específicos para 
o público escolar, agora também num novo 
espaço em Viseu – Lugar Presente.

voz António olaio
guitarra João Taborda
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bIografIas

Artista plástico e músico, nasceu em Sá da 
Bandeira, em 1963 e vive em Coimbra, cidade 
onde trabalha, sendo professor no curso de 
Arquitectura da Universidade. Expõe desde 
o início dos anos 80. As suas primeiras per-
formances e, sobretudo, a exploração das 
potencialidades performáticas da pintura 
levaram-no à música. Percurso iniciado nos 
anos 80 como vocalista e letrista dos Repórter 

Estrábico e, actualmente, desde meados dos 
anos 90, com o músico João Taborda. Mos-
tra frequentemente os seus vídeos nas suas 
exposições. Os seus trabalhos podem ser en-
carados como Video-Art que tem a aparência 
dos video-clips e são exemplo da forma como 
as canções que interpreta e escreve com 
João Taborda contaminam a sua pintura.

Músico e investigador científico, João Taborda 
nasceu em Coimbra, em 1970. Actualmente, 
vive em Lisboa. É licenciado em Biologia, 
doutorado em Biologia Celular e Molecular. 
Em 1989, entrou no grupo Ela e os Coisos, que 
ficou em terceiro lugar na Mostra de Música 
Moderna de Coimbra. Em 1994, foi finalista, 
com os Slicking Lizards, na Mostra de Música 
Moderna da Rádio da Universidade de Coimbra 
(RUC). Desde 1995, actua em parceria com 

António Olaio, sendo autor dos instrumentais 
e arranjos das canções que compõem em 
co-autoria. Da sua discografia faz parte: Loud 
Cloud, 1996, Sit on my soul, 2000 (em co-edição 
com a Norte Sul) e, em 2007, Blaupunkt blues.

antónIo olaIo

joão taborda

Sendo João Taborda, músico e António Olaio, músico e artista plástico, as suas actuações po-
dem ser vistas como concertos ou como performances. No delírio conceptual das letras e o 
eclectismo despudorado das melodias, cada canção tem as potencialidades sugestivas de uma 
imagem.

in revista Blitz

Imprensa sobre ANtóNIO OLAIO & JOãO tAbORDA

Inspirando-se nas fábulas de Esopo e de Fe-
dro, as criadoras Maria Duarte e Tânia Car-
valho efectuam uma leitura do conceito de 
fábula enquanto micro-estrutura narrativa, 
de essência mítica e fundadora. As fábulas 
servem de motivo criativo apenas no senti-
do imagético das criaturas e não no sentido 
moral, normalmente associado a este tipo 
de contos. As duas criadoras trabalham um 
corpo que transpira traços animalescos, 
com vista a criar pequenos monstros aos 
quais lhes associam carácter. 

Cruzando o Teatro, a Dança e a Música, o 
espectáculo coloca as Fábulas, enquanto 
invenção grega, num dispositivo musical e 
vocal como uma ressonância ainda possível 
à escuta. Um eco que ganha espaço na inter-
pretação de Maria Duarte e Tânia Carvalho 
mas também na música tocada ao vivo pelo 
músico cravista João Aleixo. 

Entre um ruído animalesco e um cravo barro-
co, as Fábulas escutam-se!

TEaTRO / MÚSICa / dança

25 set

fábulas
de Maria duarte e tânia carValho

sáb 21h30 | 50 min. aprox.

Preços: a (53 a 103) / jovem 53

m/ 6 anos 

©
 d

r



20 21

Concepção e Interpretação Maria Duarte e Tânia Carvalho 
Composição e música ao vivo João Aleixo
espaço Cénico João Rodrigues 
produção Bomba suicida 
Co-produção Teatro Maria Matos e Teatro Viriato
residência artística Teatro Viriato
apoio escola de Música do Conservatório Nacional
a bomba suicida é uma estrutura financiada pelo Ministério da Cultura/DgArtes

Nasceu em Viana do Castelo em 1976. Vive e 
trabalha em Lisboa. 

Começou a ter aulas de Dança Clássica aos 
cinco anos de idade e mais tarde iniciou as 
aulas em Dança Contemporânea. Em 1997, 
ingressou no curso de intérpretes de Dança 
Contemporânea no Fórum Dança, onde teve 
formação alargada com vários professores 
estrangeiros e portugueses. 

Desde então, tem participado em vários 
trabalhos tanto a nível interpretativo como 
criativo, destacando-se como coreógrafa.

Como coreógrafa e intérprete criou, entre 
outras, as seguintes peças: Explodir em Si-
lêncio Nunca Chega a ser Perturbador, O me-
lhor delas todas, Na Direcção Oposta, Um Privi-
légio Característico e Newtan.

Em 2004, realizou uma residência no Arnol-
fini Art Center, Bristol (UK), para a criação 
do evento Bristol in Pieces, em colaboração 
com o Live Art Forum South West. Nesse 
mesmo ano, fez outra residência artística a 
convite do Festival NOW, Nottingham (U.K.), 
e criou a peça Os segredos do meu dormir, 
em Nottingham , apresentada no Sandfield 
Theater.  

Em 2005, frequentou o Curso de Coreogra-
fia da Fundação Calouste Gulbenkian (Por-
tugal), orientado e acompanhado pela core-
ógrafa Margarida Bettencourt, onde criou a 
peça Como se pudesse ficar ali para sempre. 
Nesse ano, Tânia Carvalho foi a bailarina/
coreógrafa portuguesa, convidada a parti-
cipar no encontro Pointe to Point, inserido no 
Third Asia-Europe Dance Forum que se reali-
zou em Tóquio, Japão. 

Em Novembro, foi convidada pelo The Hub 
e Laban Center (UK), a realizar uma resi-
dência com os bailarinos da Company of 
Elders, em Londres (UK) da qual resultou a 
criação da peça I walk, you sing, apresentada 
no Laban Theater, em Novembro. 

Em Junho de 2006, estreou a peça Orquéstica, 
na Culturgest, integrada no Festival Alkantara 
(Portugal). Em 2007, estreou o solo Uma len-
tidão que parece uma velocidade, no Theatro 
Circo, Braga (Portugal). Em Novembro, es-
treou a primeira peça de Dança para crianças 
Barulhada, no Teatro Camões, Lisboa (Por-
tugal). Nesse mesmo mês, estreou a peça 
Ricardo, inserida no projecto Movimentos di-
ferentes para pessoas diferentes, na Bomba 
Suicida, Lisboa (Portugal). 

Vive e trabalha em Lisboa. Tirou o mestrado 
em Comunicação na Faculdade de Ciência 
Sociais e Humanas da Universidade Nova 
(Lisboa), área de Cultura Contemporânea e 
Novas Tecnologias. 

Desde 1994, tem desenvolvido trabalho re-
gular com a companhia Projecto Teatral – 
Associação Cultural, companhia subsidiada 
pelo Ministério da Cultura, desde 1994, da 
qual é co-fundadora, tendo apresentado 
os trabalhos: câmara ardente, Teatro Maria 
Matos, Vazio do Teatro, ZDB, Negócio, Junho, 
Lisboa, 2009, Lion Noir, Festival Alkantara, Te-
atro S.Luís. Lisboa, Junho, 2008, Espécies de 
Espaços, a partir do texto de G. Pérec, 2007, 
estufa, 2005-2007, seis trabalhos teatrais 
apresentados publicamente, Rua Caetano 
Palha 37, Lisboa, 2005/2007, entre outros.

Como criadora e intérprete noutros pro-
jectos, trabalhou com Bob Wilson, Rogério 

de Carvalho, Eugenio Barba, João Grosso, 
Jorge Listopad, Miguel Loureiro, Álvaro 
Correia, Giorgio Barbieri Corssetti, Vasco 
Diogo, José Neves, Mónica Calle, Carlos J. 
Pessoa, José Walenstein, Ana Tamen, Nuno 
Carinhas, Lúcia Sigalho, Tânia Carvalho, 
Tiago Guedes, Richard Foreman, entre ou-
tros. 

bIografIas

tânIa Carvalho | Coreógrafa 

marIa duarte | aCtrIz 

Em 2008, foi convidada a fazer uma resi-
dência de criação pelo Uzès danse, Centre 
de Developpement Choregraphique, Uzès 
(França). Em Maio de 2008, estreou a peça 
De mim não posso fugir, paciência! Black Box, 
em Montemor-o-Novo, a convite d’O Espa-
ço do Tempo. 

Em Outubro, estreou a peça Danza Ricer-
cata, com o músico Joana Gama que inter-
preta ao piano a música de György Ligeti. 
Tânia Carvalho desenvolve paralelamente 
o projecto musical Com a voz me enganas. 
É co-fundadora da Bomba Suicida – Asso-
ciação de Promoção Cultural.
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Um projecto inédito em Portugal trazido 
pela coreógrafa Aurélie Gandit e interpreta-
do por Leonor Barata. Em Visitas Dançadas, 
o público relê as obras do museu através 
da percepção do olhar, do movimento e do 
humor. O discurso tem um ritmo surpre-
endente, eloquente, por vezes acelerado e 
brinca com as palavras, deixando também 
espaço para o nonsense. O que se propõe 
é  uma diferente abordagem à obra de arte, 
ligada ao conhecimento e às emoções, 

questionando a habitual leitura dos espa-
ços museológicos e que possibilita reflec-
tir a relação com o público no contexto dos 
museus. 

Durante a visita, o público aprende e emo-
ciona-se com a passagem pelas 10 salas 
expositivas do Museu Grão Vasco. 

VISITa COREOgRaFada

25 set, 23 out, 13 nov e 11 dez

vIsItas dançadas
de aurélie gandit com leonor barata

todos os públicos 

sáb 25 set, 23 out, 13 nov e 11 dez | 16h00 | 20 participantes / sessão 

Preço 43 

bilhetes à venda no museu grão vasco

Local: Museu grão Vasco 
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Apoio

Criação e Concepção Aurélie Gandit
Interpretação Leonor Barata
Co-produção Teatro Viriato e Cie la Bréche

parceria

Após uma formação em Dança Clássica 
no Conservatório de Nancy, Aurélie Gandit 
investiu na sua formação na área da Dan-
ça Contemporânea através de diversos 
workshops com os seguintes coreógrafos: 
Fattoumi/Lamoureux, Mark Tompkins, Olga 
Mesa, Suzanne Linke, Marie Cambois, Pa-
tricia Kuypers e Frank Beaubois. 

Em 2007, partindo da sua formação híbrida 
em Dança Contemporânea e em História de 
Arte, criou Visite Dansée para o Museu de 
Belas Artes de Nancy. 

No mesmo ano, a intérprete e coreógrafa 
fundou a sua própria companhia: La Bréche. 
E após a criação de (a)musée em 2008, o seu 
primeiro espectáculo para o palco com um 
músico e um videasta, Aurélie Gandit recriou 

Visite Dansée para outros museus (Epinal, 
Mullhouse). 

Em 2010, criou a conferência dançada La 
variété française est un monstre gluant, 
com Galaad Le Goaster e texto de Matthieu 
Remy. 

Aurélie Gandit trabalha, habitualmente, 
como intérprete para outras companhias 
como Etant donné, SomeBody, Chum & 
Sum, e organiza uma série de ciclos de 
conferências sobre a História da Dança 
Contemporânea, em parceria com CCN-
Ballet de Lorraine.

É licenciada em Filosofia pela Universidade 
de Coimbra e completou a pós-graduação 
em Estudos Artísticos na mesma instituição.

Fez a sua formação em Dança no Fórum Dan-
ça, onde foi aluna de Howard Sonnenclair, 
Francisco Camacho, Madalena Vitorino, An-
dré Lepecki, Thierry Bae, entre outros. 

Foi intérprete em vários espectáculos de 
Dança e de Teatro dos quais destaca: a co-
laboração com o Tof Theatre – Bruxelas em 
Duel; Miss Liberty de Mónica Lapa; As Pulgas 
de Salmo Faria e Cyrano de Claudio Hochman.

Desde 2000, dedica–se também às artes para 
a Infância e Juventude tendo sido colabora-
dora regular de várias instituições como for-
madora (Centro Cultural de Belém - CENTA - 
A Moagem - Centro Cultural Vila Flor) e tendo 
criado vários espectáculos para o público jo-
vem: A Menina do Mar (Ócios e Ofícios - 2004), 
Pretas e Vermelhas Penduradas nas Orelhas 
(A Moagem - 2007), TerraTorga (O Teatrão -  
2007), Fios e Labirintos (O Teatrão 2009) e À 
Maneira de Isadora (2010).

bIografIas

aurélIe gandIt | Intérprete e Coreógrafa

leonor barata 

Ela inventou um novo conceito de dança associado aos museus. Siga o guia!
in L’ Est Magazine, 12 de Outubro de 2008

Aurélie Gandit é a mentora de uma proposta inédita. Ela realiza no Museu Belas Artes de 
Nancy visitas guiadas singulares que reúnem a história de arte com a dança contemporânea. 
Bem-vindo a Visitas Dançadas. (…)

Com a sua dança, Aurélie Gandit dá a conhecer a sua relação pessoal com as obras, mas con-
vida o visitante a assistir e a reflectir livremente.

in Nancy Femmes, Outubro de 2008 

O Grão Vasco Dança? Pela Primeira vez em Portugal, visitas guiadas em que o corpo também 
conta uma história.

in Visão, Abril de 2010

Imprensa sobre VISItAS DANÇADAS
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Reflectir a realidade da presença brasileira 
em Portugal é um dos grandes objectivos 
do colectivo Raspa de Tacho que, desde 2001, 
tem contribuído para divulgar o género mu-
sical Choro ou Chorinho, cuja sonoridade é 
irresistível em qualquer lugar do mundo. 

O colectivo é formado por músicos brasileiros 
que vivem e tocam há já longos anos em Lis-
boa, Gabriel Godoi e Tércio Borges, e por mú-
sicos portugueses que nutrem grande paixão 
pelos sons do Brasil, João Vaz e João Fião.

O repertório inclui grandes clássicos do 
Choro (com algumas incursões pelo Baião, 
o Samba e a Bossa Nova) e também temas 
originais dos músicos do grupo, presentes 
no CD Choro Malandrinho, lançado em 2009.

Cada espectáculo dos Raspa de Tacho reve-
la-se uma verdadeira festa sonora de con-
vergência de influências.

CaFÉ-COnCERTO / FOyER

28 set

raspa de taCho

ter 22h00 | 70 min.
Consumo mínimo obrigatório 3,53

m/ 12 anos
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Cavaquinho Tércio Borges
saxofone João Vaz

violão 7 Cordas Gabriel Godoi
percussão João Fião
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bIografIas

Nasceu em 1964, no Rio de Janeiro.

No Brasil, actuou com Martinho da Vila, 
Zeca Pagodinho, Beth Carvalho, Alcione, 
Dona Ivone Lara e Grupo Fundo de Quintal.
Já em Portugal, actuou no Coliseu, Bienal 
do Chiado e Convento do Beato. 

Fora de Portugal actuou e ministrou 
workshops na Bolívia, Espanha, França, 
Alemanha, Dinamarca e Suécia.

Da sua discografia própria faz parte: Ca-
misa Amarela (1986, Polygram), Acorde 
Brasileiro (1992, Leblon Records), Sacode 
Carola (1997, Aphan Produções Artísticas) 
e Botequim do Martinho (1998, Sony Music) 
que conta com a participação de diversos 
artistas, entre eles Martinho da Vila.

Nasceu em Setúbal, em 1960.

Após viver 15 anos no Brasil, volta para 
Portugal em 1991, passando a actuar no 
Quarteto Gabriel Godoi, em diversas for-
mações de música africana, com destaque 
para o grupo Issabary e com a cantora Van-
da Stuart.

Participou na Expo’98, em vários concer-
tos com a Companhia Bengala e o Sexteto 
de Choro de Edu Miranda. Ainda em 1998, 
gravou com a Companhia Bengala o CD Mar 
Português.

Na televisão (RTP 1), integrou as orques-
tras dos programas Casa de Artistas, Os 
Reis do Estúdio e Os Principais.

Natural de São Paulo, Brasil.

Começou a sua carreira nos Estados Uni-
dos da América (EUA), actuando com diver-
sos grupos de Jazz.

Em Portugal, actuou no Coliseu de Lisboa, 
CCB, Teatro S. Luiz, Teatro Maria Matos e 

em vários programas de televisão. Partici-
pou também no workshop de choro com o 
Grupo Galo Preto, na Expo’98.

Fora de Portugal actuou e ministrou 
workshops em França, Itália, Alemanha, 
EUA e Espanha.

Nasceu em Lisboa, em 1981. Iniciou os 
seus estudos na Escola de Samba Costa 
de Prata, em Ovar, sendo também durante 
cinco anos um dos directores de bateria da 
escola. 

Também em Ovar, fez parte do Grupo de 
Pagode Costa de Prata e do Grupo Cadência 
do Samba. 

Hoje em dia, faz parte do Grupo Papo de 
Samba, também sediado em Ovar.

Começou a tocar chorinho, em finais de 
2005, numa roda de choro que se realiza-
va no antigo bar Cefalópode, localizado no 
Bairro do Castelo, em Lisboa. Em 2008, 
ingressou no grupo Raspa de Tacho, com 
quem gravou em 2009 o CD Choro Malan-
drinho.

Da sua discografia faz parte: Tom Maior, de 
Naná Souza Dias, e Mestiço, de Pedro Mo-
reno.

térCIo borges | CavaQuInho

joão vaz |saXofone

gabrIel godóI | vIolão de 7 Cordas

joão fIão | perCussão
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E se Portugal tivesse tido, no início  do sé-
culo XX, um Leonardo da Vinci, ou um Lu-
mière, ou um Steve Jobs? É esta a possi-
bilidade criada por Patrícia Portela, após 
ter encontrado na casa dos avós um baú 
com fragmentos de textos e maquetas de 
objectos idealizados por Acácio Nobre, um 
português de referência no início do século 
XX, político, cientista e artista. Um homem 
discreto e inovador para o seu tempo, mas 
que a ditadura se encarregou de silenciar 

na História de Portugal. Neste espectácu-
lo, Patrícia Portela reconstrói algumas das 
obras e dos ambiciosos projectos científico-
artísticos de Acácio Nobre com o objectivo 
de questionar a memória colectiva de um 
país que, teria sido uma nação diferente se 
tivesse reconhecido este homem.

PERFORManCE

01 e 02 out

a ColeCção prIvada 
de aCáCIo nobre
de patrÍcia portela 

sex e sáb 21h30 | 90 min. aprox.
Preços: a (53 a 103) / jovem 53

m/ 12 anos

ESPaçO CRIança dISPOnÍVEL
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Tem o bacharelato em Realização Plásti-
ca do Espectáculo da ESTC, em Lisboa, o 
MA of Arts in Scenography na Faculty of 
Theatre the Utrecht e Central St. Martins 
College of Art, European Film College, na 
Dinamarca. Trabalha, desde 1994, para 
diferentes companhias de Teatro indepen-
dente, sobretudo como figurinista e cenó-
grafa, e em guarda-roupa e decoração em 
curtas-metragens.

Escreveu e coordenou várias Performan-
ces como: Wasteband, 2003 (Prémio Repo-
sição Teatro na Década e Menção Honrosa do 
Prémio Acarte/Madalena de Azeredo Perdi-
gão); Flatland I, 2004 (Prémio Madalena de 
Azeredo Perdigão 2004) e Trilogia Flatland 
(Menção Especial Prémio da Crítica Portu-
guesa 2006); Odília, 2006; Banquete, 2007; 
Anita Vai a Nada, 2008; em parceria com 
Cláudia Jardim/Praga O Jogo das Pergun-
tas, 2009.

Publicações: Operação cardume rosa, Edi-
tora Fenda, 1998; Se não bigo não digo, Edi-
tora Fenda, 1999; Odília ou a história confusa 
do cérebro de Patrícia Portela, Editorial Ca-
minho, 2007; Os escudos humanos, in Panos 
– Palcos novos, palavras novas, Culturgest, 
2008; Para Cima e Não Para Norte, Edito-
rial Caminho, 2008; Robinson Crusoé, 2010 
(texto encomendado pelo Teatro Nacional 
D. Maria II, encenado por Álvaro Rosendo).

bIografIas

patrÍCIa portela 

A partir da abordagem da peça Sagrada Fa-
mília, de Jacinto Lucas Pires, o autor propõe 
uma reflexão sobre o processo de escrita. 

Ideias, condições, leituras, discussões e 
escolhas são alguns dos factores sobre os 
quais os participantes serão convidados a 
debruçar-se com o intuito de perceberem 
como se devem arriscar vozes e treinar o 
ouvido durante a criação dos diálogos, de 
identificarem que pessoas-linguagem dão 

corpo às personagens de determinado en-
redo e de aprenderem como se constrói 
uma máquina-de-revelação das ideias que 
arquitectam as histórias.

OFICIna

07 a 09 out

worKshop sagrada dramaturgIa
orientação jacinto lucas pires

qui 19h30 às 22h00 
sex os participantes assistem ao espectáculo Sagrada Família
sáb 16h00 às 18h00
Público-alvo interessados na escrita para teatro
Lotação 14 participantes
Preço 253 (inclui bilhete para o espectáculo Sagrada Família) | não se aceitam reservas
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texto e Imagens Patrícia Portela
máquina de escrever e Instalação sonora Christoph de Boeck
programação, efeitos especiais, pós-produção de Imagem irmã Lucia efeitos especiais
performer André e. Teodósio
Cinematografia Leonardo simões
desenho de luz Daniel Worm d’Assunção
desenho de mesas de acácio nobre 
João Gonçalves
edição de texto isabel Garcez
direcção de produção e produção executiva Helena serra e Pedro Pires 
produção Prado Co-produção Teatro Maria Matos
apoio La Porta (Barcelona)
a prado é uma estrutura financiada pelo Ministério da Cultura/DgArtes
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Pedro e Maria estão desempregados e o 
Filho tem pesadelos com o mundo. Para 
resolver os dois problemas, Pedro tem a 
ideia de iniciar uma nova Religião. Como 
que por milagre a empresa religiosa torna-
se um sucesso, mas os pesadelos do Fi-
lho, sem nome nem idade, permanecem. 
Talvez a religião tenha de descer à terra, 
talvez seja preciso passar à acção, isto é: 
entrar na Política. Será que vão conseguir?

Sagrada Família, a nova peça de Jacinto Lu-
cas Pires, é uma história de amor, desejo, 
Religião e Política: ou seja, sobre o poder.  
A peça resulta de uma encomenda da Cul-
turgest, co-produzida pelo Teatro Viriato.

TEaTRO

08 e 09 out

sagrada famÍlIa 
de jacinto lucas pires  encenação catarina reQueijo

sex e sáb 21h30 | 90 min. aprox.
Preços: a (53 a 103) / jovem 53

m/ 12 anos

ESPaçO CRIança dISPOnÍVEL
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Nasceu em 1974. Publicou livros como 
Azul-turquesa (ficção), Abre para cá e As-
sobiar em público (contos), Livro usado (via-
gem), Escrever, falar e Figurantes (Teatro), 
Do sol e Perfeitos milagres (romances), 
sempre na Cotovia. Escreveu e realizou 
as curtas-metragens Cinemaamor e B.D. 
Escreveu várias peças de Teatro, entre as 
quais Universos e frigoríficos, Arranha-céus, 
Coimbra b e Os vivos, tendo trabalhado com 
encenadores como Manuel Wiborg, Ricar-
do Pais, Marcos Barbosa e João Brites. 
Escreveu Octávio no mundo para os PANOS 
2006 da Culturgest; em 2009, foi aqui apre-
sentada a sua peça Silenciador.

bIografIas

jaCInto luCas pIres
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autor Jacinto Lucas Pires
encenação Catarina Requeijo
Intérpretes Anabela Almeida, 
Duarte Guimarães, ivo Alexandre, 
Joana Bárcia e Miguel Fragata

Cenário e figurinos sara Amado
desenho de luz José Manuel Rodrigues
produção executiva Hugo Quinta
Co-produção Culturgest e Teatro Viriato

Brice Coupey é considerado por Alain Re-
coing (mestre na área da marioneta, em 
França) como o seu descendente mais di-
recto na arte da marioneta de luva. 

Pequenas Histórias Sem Palavras é um 
espectáculo inter-geracional que convo-
ca adultos e crianças a juntarem-se num 
encontro artístico singular – uma viagem 
pelo mundo da manipulação da marioneta. 
É neste jogo admirável que Brice Coupey, 

recorrendo a três tipos de manipulação de 
marionetas distintas e usando o mesmo 
dispositivo cénico, apresenta três histórias, 
cujos temas estimulam, no final, possibili-
dades de diálogo e discussão em contexto 
escolar ou familiar. Um espectáculo que 
conta com a música ao vivo de Jean-Luc 
Ponthieux, responsável pelos ambientes so-
noros específicos de cada narrativa.

TEaTRO dE MaRIOnETaS

14 a 16 out

peQuenas hIstórIas sem palavras
cia l’alinéa (fr)

qui e sex 10h30 e 15h00 | 50 min. aprox. | Público-alvo 1º e 2º ciclos do ensino básico
Preço 2,53

sáb 16h30 | 50 min. aprox. | Público-alvo famílias
Preços: a (53 a 103) / jovem 53
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Nasceu em 1974. Publicou livros como 
Azul-turquesa (ficção), Abre para cá e As-
sobiar em público (contos), Livro usado (via-
gem), Escrever, falar e Figurantes (Teatro), 
Do sol e Perfeitos milagres (romances), 
sempre na Cotovia. Escreveu e realizou 
as curtas-metragens Cinemaamor e B.D. 
Escreveu várias peças de Teatro, entre as 
quais Universos e frigoríficos, Arranha-céus, 
Coimbra b e Os vivos, tendo trabalhado com 
encenadores como Manuel Wiborg, Ricar-
do Pais, Marcos Barbosa e João Brites. 
Escreveu Octávio no mundo para os PANOS 
2006 da Culturgest; em 2009, foi aqui apre-
sentada a sua peça Silenciador.

bIografIas

jaCInto luCas pIres 
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o saCo
três marionetas encontram um saco voraz, tema clássico e sempre eficaz.
encenação Alain Recoing (Théâtre Aux Mains Nues – Marionetas de luva de Lyon em teatrinho)
apoio à produção Théâtre Aux Mains Nues

a mão
Uma marioneta um pouco lunar é confrontada com a mão do manipulador que a constitui.
encenação Pierre Blaise (Théâtre sans Toit – Marioneta de luva em teatrinho)
apoio à produção Théâtre sans Toit

essor
E se a água de amanhã tomasse o mesmo rumo que o petróleo de ontem?...
encenação ombline de Benque (Marionetas de esponja, manipulação à vista sobre uma mesa)
Co-produção Comme Vous emoi, Montreuil

Licenciado em História de Arte, opção Tea-
tro em 1992, e formado nas aulas de Teatro 
de André Lambert e no Curso do Conser-
vatório de St Denis (França), desenvolve 
as suas competências artísticas no Teatro, 
Arte de Rua e Circo (Théâtre Uvol, Les Ma-
tatchines, Le Chariot Pourpre).

Em 1998, o encontro com Alain Recoing 
(um dos mestres da marionnette à gaine, 
em França) leva-o a fazer a formação de 
actor marionetista do Théâtre Aux Mains 
Nues, em Paris. Depois da sua formação 
integra sucessivamente diferentes compa-
nhias: Cie D. Houdart J. Heuclin (Le misan-
thrope, Padox, La parole qui agit), Cie Contre 
ciel (Papa),Cie Morisse (Grand Ours), Cie du 
Passe Muraille (La petite sirène), Gemmes 
et Cie (Les légende de la fontaine Gaillat), 
Zéfiro Théâtre (Lysistrata), Théâtre Qui 
(Vous qui habitez le temps), Théâtre Sans 

Toit (Cailloux, Le dernier cri de Constantin), 
Cie Papier Théâtre (Mansarde). 

No seu trabalho privilegia a escolha de tex-
tos de autores contemporâneos como: F. 
Place, F. Rouby, P. Chevillard, V. Novarina, 
G. Lépinois e M.Visniec.

É considerado por Alain Recoing como o 
seu descendente mais directo na arte da 
marioneta de luva (marionnette à gaine).

Procurando uma ligação com outras artes 
do seu interesse e nas quais fez igualmen-
te formação (esgrima, mímica, máscara, 
música), desenvolve os seus próprios pro-
jectos de criação com a Companhia l’Alinéa 
(Xy ou ma main est maboule, 2002, Jean Bête 
à la Foire, 2003, Petites Histoires Sans Paro-
les, 2008, L’île inconnue, 2009).

O seu último projecto, o espectáculo de Tea-

É compositor e intérprete de contrabaixo e 
baixo eléctrico

Começou a sua carreira profissional com 
Jacques Mahieux e Manuel Denizet, no Trio 
de Claude Barthélémy. 

Foi co-fundador, em 1981, do quarteto 
E.A.O.… et autres noms d’oiseaux, com Phi-
lippe Deschepper, Martin Fredebeul e J. 
Mahieux. Entre 1981 e 1989, tocou em vàrias 
formações do novo jazz francês, nomea-
damente com Gérard Marais (Big Band de 
Guitares), Jean-Marc Padovani, Christian 
Lété, Francis Lockwood, Mimi Lorenzini, 
Sylvain Kassap.

Entre 1989 e 1991, integrou a Orchestre Na-
tional de Jazz, dirigida por C. Barthélémy. 

Em 1993, cria o Jean-Luc Ponthieux Quintet 
DOUBLE BASSE, com Jean Louis Matinier, 
Bobby Rangell, Michel Godard et Christian 
Lété. Em 1995, lança o CD J.L. Ponthieux 
5tet DOUBLE BASSE, com a editora Label 
HOPI.

Em 1996, criação de duas novas forma-
ções em trio:  Matinier/ Denizet / Ponthieu 
(Festival  Grenoble 96) e Boni / Lopez / Pon-
thieux. 

Em 1998, participa no espectáculo ferro-
viário E PERICOLOSO SPORGERSI, em duo 
com Jean-Louis Matinier, com textos de 
Jacques Réda ditos por Philippe Faure. 

Em 1999, participa nos espectáculos Suites 
e Improvisto, da companhia de Dança Ge-
neviève Sorin e lança o grupo Quintet, com 
Jacques Bolognesi, Françis Varis, Marc 
Fosset et Pierre “iboum” Guignon. 

Em 2007, faz a criação e interpretação mu-
sical no espectàculo Cailloux, da compa-
nhia de Teatro de Marionetas Théâtre sans 
Toit. Em 2008, colabora novamente com 
uma companhia de marionetas a Compa-
nhia l ‘Alinéa para a criação musical do es-
pectáculo Petites histoires sans paroles, de 
Brice Coupey.

Em 2009, participa na criação de Roman-
ce dans les Graves, a partir de A. Tchékov, 
com a companhia Théâtre Tans Toit, e na 
criação de Rock Never sleeps, com a com-
panhia de Teatro avec vue sur la mer.

tro de objectos e marionetas L’île inconnue foi 
criado em 2009, a partir do texto Conto da ilha 
desconhecida, de José Saramago. 

Além do trabalho de criação e interpreta-
ção, desenvolveu também um forte traba-
lho como formador para actores marione-

tistas no Théâtre aux Mains Nues, entre 
2003 e 2007. 

Interveio igualmente como formador na 
Cie Aléa, na Cie Le Loup Qui Zozotte, Cie 
des Zonzons e Liba Théâtre.

brICe CoupeY | marIonetIsta

jean-luC ponthIeuX | músICo

bIografIas

Apresentado no âmbito da 
rede de programação cultural
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Que música é adequada para um filme de hu-
mor mudo anti-bolchevique banido na Rússia 
durante 40 anos? Em A Felicidade, do realiza-
dor Alexander Medvedkine (1934), um filme 
pouco conhecido, onde se respira a cada 
frame um extraordinário sentido de hu-
mor, radicalmente rebelde e livre, a banda 
sonora tem de servir de elo de ligação di-
nâmico entre a matéria filmada e a própria 
música. Uma tarefa conseguida por Kubik 
que criou uma banda sonora original para 
esta película recorrendo tanto à electróni-
ca como a outras sonoridades acústicas.

Este Café-Concerto combina, de forma 
surpreendente, a projecção do filme e a 
criação musical deste jovem compositor 
português, vencedor do Prémio do Público 
de 2005 e autor de vários discos editados.

CaFÉ-COnCERTO / FOyER

15 out

a felICIdade
de KubIK

sex 22h00 | 95 min.
Consumo mínimo obrigatório 3,53 
m/ 12 anos
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banda sonora original Kubik
filme A Felicidade de Alexander Medvedkine 

(p/b, mudo, URss, 1934)
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Victor Afonso nasceu em 1969. Iniciou os 
estudos musicais aos 10 anos de idade, 
estudando Guitarra Clássica e Piano. Após 
várias passagens por grupos musicais efé-
meros, funda o grupo de rock alternativo 
Nihil Aut Mors, em 1987. Este projecto tocou 
ao vivo em diversas cidades portuguesas e 
espanholas e editou duas maquetas (Nihil 
Aut Mors e Super).

Em 1994, concluiu a Licenciatura em Educa-
ção Musical pela Escola Superior de Educa-
ção do Instituto Politécnico da Guarda. 

Realizou ao longo dos anos workshops e 
acções de formação com músicos como 
Nuno Rebelo, Carlos Zíngaro, Günter Mül-
ler, Tim Hodgkinson, Marco Franco, Victor 
Nubla, Luís Desirat, Pierre Van Wauve, 
António Victorino de Almeida, Luís Lapa, 
Cristina Fernandes, etc.

Enquanto compositor e músico, compôs a 
banda sonora original para quatro peças de 
Teatro de uma companhia teatral indepen-
dente da Guarda – Aquilo Teatro, entre 1993 
e 2001.

Desenvolveu um projecto a solo designado 
La Sinistre Main Gauche, no qual explora as 
potencialidades MIDI entre o computador, 
sintetizadores, guitarra eléctrica e electró-
nica diversa.

Em Maio de 1995, tocou na inauguração da 
exposição de pintura de Kim Prisu.

No mesmo ano desenvolveu um projecto 
musical multimédia com outro guitarrista 

(João Paulo Trabulo) designado Exploding 
Trip Inevitable, dando quatro espectáculos 
ao vivo (Guarda, Covilhã, Viseu e Portalegre).

Colaborou durante um ano, tocando viola-
baixo, com o grupo hip-hop/rap/jungle FAC-
TOR ACTIVO, da Covilhã. Cooperou também 
com o artista plástico espanhol Domingo 
Sanches Blanco (Salamanca), compondo 
uma banda sonora original (que foi poste-
riormente editada em CD) apresentada ao 
vivo na ARCO - Feira Internacional de Arte 
Contemporânea de Madrid, dia 13 de Feve-
reiro de 1999.

Compôs a banda sonora/efeitos sonoros 
para um documentário sobre aldeias histó-
ricas de João Paulo Trabulo.

Em 1998, criou o projecto KUBIK, dentro do 
âmbito da música electrónica e múltiplos 
géneros afins. Projecto que venceu quatro 
prémios: Melhor Maqueta de Dança; Prémio 
de Imprensa Jornal de Notícias; Prémio de 
Imprensa Correo Galego (Vigo) e Prémio Mu-
sicnet. Em 2000, Victor Afonso (Kubik) assi-
na um contrato discográfico com a editora 
de Lisboa Sabotage.

Em 2001, compôs a banda sonora original 
para o filme Que Tenhas Tudo o Que Desejas, 
do realizador Pedro Caldas.

Foi o responsável pela composição musical 
da exposição A B.D. a P.B. – a Banda Dese-
nhada a Preto e Branco, que se realizou, em 
2003, no Paço da Cultura da Guarda.

Em 2005,compõe a banda sonora original 

do filme mudo Entr’Acte de René Clair, com 
acompanhamento da Orquestra de Percus-
são e Coro Misto da Covilhã – Encomenda do 
Festival de Cinema do Fundão – IMAGO.

Em Agosto de 2006, é convidado pela asso-
ciação Escrita na Paisagem (Évora) para re-
ciclar esteticamente o filme português João 
Ratão, de Jorge Brum do Canto com música 
original.

Criou a música original para a coreografia/
performance INVENTÁRIO, de Joclécio Aze-
vedo a estrear em Fevereiro de 2007 na Cul-
turgest (Lisboa).

Em 2008, é convidado pelo  Festival Escrita 
na Paisagem para a criação de uma banda 
sonora original do filme A Felicidade (1934) 
de Alexander Medvedkine.

KubIK (vICtor afonso)

bIografIas
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Poderão as mãos ser transformadas em 
verdadeiras marionetas? Partindo da ma-
rioneta mais simples que cada ser humano 
possui, a mão, o Ateliê de Marionetas, orien-
tado pelo marionetista Brice Coupey propõe 
a descoberta do jogo da manipulação. 

Nesta oficina há ainda espaço para descobrir 
outros tipos de marionetas, algumas mais 
complexas, diferentes tipos de jogos de gru-
po e experimentar, individualmente, algumas 
improvisações dirigidas pelo formador.

Brice Coupey é considerado por Alain Re-
coing (mestre na área da marioneta, em 
França) como o seu descendente mais di-
recto na arte da marioneta de luva. 
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OFICIna

16 out

atelIÊ de marIonetas
orientação brICe CoupeY (fr)

sáb 11h00 às 12h30 | Público-alvo dos 8 aos 12 anos 
Lotação 12 crianças
Preço 103 | não se aceitam reservas
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Licenciado em História de Arte, opção Tea-
tro em 1992, e formado nas aulas de Teatro 
de André Lambert e no Curso do Conser-
vatório de St Denis (França), desenvolve 
as suas competências artísticas no Teatro, 
Arte de Rua e Circo (Théâtre Uvol, Les Ma-
tatchines, Le Chariot Pourpre).

Em 1998, o encontro com Alain Recoing 
(um dos mestres da marionnette à gaine, 
em França) leva-o a fazer a formação de 
actor marionetista do Théâtre Aux Mains 
Nues, em Paris. Depois da sua formação 
integra sucessivamente diferentes compa-
nhias: Cie D. Houdart J. Heuclin (Le misan-
thrope, Padox, La parole qui agit), Cie Contre 
ciel (Papa),Cie Morisse (Grand Ours), Cie du 
Passe Muraille (La petite sirène), Gemmes 
et Cie (Les légende de la fontaine Gaillat), 
Zéfiro Théâtre (Lysistrata), Théâtre Qui 
(Vous qui habitez le temps), Théâtre Sans 
Toit (Cailloux, Le dernier cri de Constantin), 
Cie Papier Théâtre (Mansarde). 

No seu trabalho privilegia a escolha de tex-
tos de autores contemporâneos como: F. 
Place, F. Rouby, P. Chevillard, V. Novarina, 
G. Lépinois e M.Visniec.

É considerado por Alain Recoing como o 
seu descendente mais directo na arte da 
marioneta de luva (marionnette à gaine).

Procurando uma ligação com outras artes 
do seu interesse e nas quais fez igualmen-
te formação (esgrima, mímica, máscara, 
música), desenvolve os seus próprios pro-
jectos de criação com a Companhia l’Alinéa 
(Xy ou ma main est maboule, 2002, Jean Bête 
à la Foire, 2003, Petites Histoires Sans Paro-
les, 2008, L’île inconnue, 2009).

O seu último projecto, o espectáculo de Tea-
tro de objectos e marionetas L’île inconnue foi 
criado em 2009, a partir do texto Conto da ilha 
desconhecida, de José Saramago. 

Além do trabalho de criação e interpreta-
ção, desenvolveu também um forte traba-
lho como formador para actores marione-
tistas no Théâtre aux Mains Nues, entre 
2003 e 2007. 

Interveio igualmente como formador na 
Cie Aléa, na Cie Le Loup Qui Zozotte, Cie 
des Zonzons e Liba Théâtre.

brICe CoupeY | marIonetIsta

bIografIas

A história do colectivo João Firmino Quintet é 
indissociável da cidade de Amesterdão e do 
seu Conservatório Musical, que se tem consti-
tuído como um ponto de encontro privilegiado 
para uma nova geração de músicos europeus. 
Uma realidade que se reflecte na composição 
do quinteto, que integra músicos de diferen-
tes nacionalidades europeias, nomeadamente 
de nacionalidade portuguesa, alemã, grega e 
húngara.

A música deste colectivo, bastante enraizada 
no trabalho do exímio guitarrista conimbricen-
se João Firmino, exprime as fortes ligações 

com as ideias desenvolvidas no outro lado do 
Atlântico, por nomes cimeiros do jazz norte-
americano, mas reproduz também as origens 
europeias dos intervenientes.

A corrente digressão por Portugal servirá 
para o quinteto gravar o seu disco de estreia, 
que será editado pela JACC Records.

CaFÉ-COnCERTO / FOyER

20 out

joão fIrmIno QuIntet

qua 22h00 | 75 min.
Consumo mínimo obrigatório 3,53

m/ 12 anos

©
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guitarra e Composição João Firmino
saxofone alto soso Lakatos 

piano spyros Manesis
Contrabaixo João Hasselberg

bateria Andreas Klein

parceria
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Nasceu em Coimbra, em Maio de 1986. 
Começou a estudar guitarra em 1998, com 
12 anos de idade. Em Setembro de 2000, 
ingressa no Conservatório de Música de 
Coimbra para estudar Guitarra Clássica e 
começa, ao mesmo tempo, a ter aulas par-
ticulares de jazz e improvisação. 

Em 2004, decide dedicar-se ao estudo da 
Música a tempo inteiro, em particular o 
jazz. Muda-se para Lisboa para ingressar 
no Hot Clube de Portugal. Aí tem a opor-
tunidade de ter aulas com os melhores 
professores do país, tocar e privar com os 
grandes talentos da sua geração. 

Em 2006, entra no Curso Superior de Jazz 
Performance, do Conservatório de Amster-
dão, curso que terminou em 2010. 

Em Portugal, estuda com Bruno Santos, 
Vasco Agostinho, Afonso Pais, António 
Andrade (guitarra clássica) e João Paulo 
Vieria entre outros. Na Holanda, estuda 

com Marteen Van der Grinter, Martijn Van 
Iterson e Jesse Van Ruller. Teve workshops 
com Peter Bernstein, Mark Turner, Jim 
Black, Carlos Bica, Frank Mobus, Jeff 
Ballard, Aaron Goldberg , Jonathan Kries-
ber, Larry Goldings e Lula Galvão, entre 
outros.

João é líder de um quinteto que toca a sua 
música original e participa, como sideman, 
em diversos projectos, entre os quais Jo-
ana Espadinha Quinteto, Desidério Lázaro 
Quinteto, Moisés Fernandes Sexteto e An-
dreas Klein Brick Box and CC5.

Cedo revelou o seu talento musical. De na-
cionalidade húngara, vive actualmente em 
Amsterdão, onde frequenta o Conservató-
rio. Participa, regularmente, em muitos e 
variados agrupamentos formados no âm-
bito dessa instituição. 

Convirá destacar que, para além de integrar 
o Quinteto liderado por João Firmino, Soso 

Lakatos participa nas formações do pianis-
ta Sri Hanuraga e o David Juarez Group.

Lidera também o seu grupo, o Soso Lakatos 
Band.

Nasceu em Atenas, em 1978. Na década de 
1989, viveu na ilha de Zakynthos. 

Começou a sua aprendizagem de piano 
aos sete anos de idade, tendo ingressado 
no Departamento de Musicologia da Uni-
versidade de Atenas aos 17 anos. Simul-
taneamente, frequentou o Conservatório 
Athenaeum, tendo como professores Ge-
orge Kontrafouris e Sylvios Syrros.

Em Atenas, fez parte de várias formações, 
interpretando jazz, música latina e funk. 
Desde 2003, que colabora com o Teatro 

Nacional, tendo trabalhado na Medeia, de 
Eurípedes.

Juntamente com Petros Klampanis e Zak 
Samouil, faz parte dos Trioism.

Deu aulas de Teoria Musical, no Athe-
naeum Conservatory. Actualmente, conti-
nua os seus estudos em Amesterdão, ten-
do como professores Karel Boehlee, Hans 
Vroomans e Kriss Goessens.

Começou por estudar baixo eléctrico, na 
Escola do Hot Clube de Portugal. 

A mudança para Amesterdão deu-se em 
2006 (Conservatory vam Amsterdam). Es-
tuda com Franz van der Hoeven, Arnold 
Dooyawerd e Ernst Glerum.

Começou a estudar guitarra clássica quan-
do tinha 8 anos, tendo iniciado os estudos 
de bateria e percussão aos 15 anos de idade. 

Em 2005, entrou para o Conservatorium 
van Amsterdam, frequentando as aulas de 
Martijn Vink, Marcel Serierse, Lucas van 
Merwijk, Oliver Strauch, Jochen Krämer, 
Dejan Terzic, Janusz Stefanski e Joris Dudli.

Trabalha frequentemente com Susan Wei-
nert, Roland Gehardt, Georg Ruby, Christof 
Thewes.

Tem actuado na Suíça, Austria, Holanda, 
Bélgica, Estónia e Portugal.

joão fIrmIno 

soso laKatos 

spYros manesIs

joão hasselberg

andreas KleIn

bIografIas
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Depois dos Ornatos Violeta, dos Pluto e 
dos Supernada, Manel Cruz regressa aos 
palcos com o projecto Foge Foge Bandido. 
Resultado de muitas experiências e parti-
lhas, o projecto nasce da espontaneidade 
e da multiplicidade de instrumentos uti-
lizados, o que demonstra a liberdade e a 
predisposição de Manel Cruz e de todos os 
músicos, amigos, família e desconhecidos 
que se cruzaram com o líder do projecto ao 
longo do processo de criação do reportório 
da banda. O amor Dá-me Tesão / Não Fui Eu 
Que Estraguei é o livro com dois CD’s que 

resulta de todo este processo de criação. 
Esta obra deve ser vista como um filme, 
em que as músicas e as histórias dese-
nham narrativas imaginárias e estabele-
cem uma comunhão entre a identidade do 
autor e os ouvintes.

MÚSICa

21 out

foge foge bandIdo

qui 21h30 | 90 min. aprox.
Preços: b (7,53 a 153) / jovem 53

m/ 8 anos

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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voz, guitarras, samplers, 
teclados e Cassetes Manel Cruz

baixo acústico e eléctrico, 
melódica e voz eduardo silva

guitarras, sintetizadores, 
samplers e voz Nuno Mendes

bateria, percussões, samplers, 
serrote e flauta transversal Nicô Tricot

percussões, lâminas, 
Xilofones e teclados António serginho
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Egoísmo e conflito entre as convenções 
sociais e a banalidade dos sentimentos e 
da palavra cruzam-se em Sábado 2, a pri-
meira obra da Companhia Paulo Ribeiro, 
onde o coreógrafo explora o turbilhão vazio 
do indivíduo essencialmente virado para si 
próprio, que estabelece uma ligação com o 
divino como espécie de energia redentora. 

Mantendo um carácter intemporal, Sábado 
2 vive ainda da repressão da energia sexual/
carga erótica e da sua confrontação com a 
fantasia romântica e religiosa que só en-
contra a redenção numa espécie de sacrifí-
cio de automutilação.

dança

29 out a 04 nov

sábado 2
de paulo ribeiro

todos os públicos 
sex e sáb 29 e 30 out |  21h30 | 70 min. aprox.
Preços: b (7,53 a 153) / jovem 53

Público-alvo ensino secundário e universitário 
ter a qui 02, 03 e 04 nov | 15h00 | 70 min. aprox.
Preço 2,53

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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O Foge Foge Bandido foi um namoro de acasos, descobrir a música das pessoas e não dos músicos 
e atribuir ao tempo a tarefa de seleccionar o material. Foi tentar ao máximo expressar o processo, 
com a consciência, claro, de que o acaso se estende ao próprio entendimento desse processo e de 
que se calhar não percebi nada.

manel Cruz sobre FOGE FOGE bANDIDO



54 55

Coreografia paulo ribeiro
Intérpretes (novo elenco) eliana campos, leonor Keil, rita omar, gonçalo lobato, peter Michael dietz e romulus neagu
música nuno rebelo
figurinos Maria gonzaga
luzes rui Marcelino
Co-produção fundação das descobertas / ccb
apoio the british council, cca – audiovisuais, e.t.i.c., Maria gonzaga e teatro cinearte

A Companhia Paulo Ribeiro recupera, no 
décimo quinto aniversário, aquela que é 
a sua obra emblemática, acreditando que 
será uma feliz descoberta para quem não 
conhece e um momento festivo para quem 
regressa a esta peça.

Natural de Lisboa, Paulo Ribeiro, antes de 
se afirmar como coreógrafo, fez carreira 
como bailarino em várias companhias na 
Bélgica e na França. 

A sua estreia no domínio da criação co-
reográfica, deu-se, em 1984, em Paris, no 
âmbito da Companhia Stridanse, da qual foi 
co-fundador, e que o levou à participação 
em diversos concursos naquela cidade, ob-
tendo, em 1984, o Prémio de Humor e, em 
1985, o 2º Prémio de Dança Contemporânea, 
ambos no Concurso Volinine.

De regresso a Portugal, em 1988, começa 
por colaborar com a Companhia de Dança 
de Lisboa e com o Ballet Gulbenkian, para 
os quais cria, respectivamente, Taquicardia 
(Prémio Revelação do jornal Sete, em 1988) 
e Ad Vitam. Com o solo Modo de Utilização, 

interpretado por si próprio, representa Por-
tugal no Festival Europália 91, em Bruxelas.

A sua carreira de coreógrafo expande-se 
no plano internacional, a partir de 1991, 
com a criação de obras para companhias 
de renome: Nederlands Dans Theater II 
(Encantados de servi-lo e Waiting for Volúpia), 
Nederlands Dans Theater III (New Age); 
Grand Théâtre de Genève (Une Histoire de 
Passion); Centre Chorégraphique de Ne-
vers, Bourgogne (Le Cygne Renversé); Ballet 
de Lorraine (remontagem de White Feeling 
e Organic Beat). Para o Ballet Gulbenkian, 
criou ainda: Percursos Oscilantes, Inquili-
nos, Quatro Árias de Ópera (em colaboração 
com Clara Andermatt, João Fiadeiro e Vera 
Mantero), Comédia Off -1, White e Organic 
Beat.

paulo rIbeIro | Coreógrafo

bIografIasO trabalho de autor não se esgota no impacto maior ou menor que as criações possam ter no mo-
mento em que são criadas. A Dança é das artes que mais sofre o efémero. Este princípio precisa ser 
contrariado, não só porque muitas obras precisam de tempo para serem realmente apreendidas, 
como também é essencial poder rever o que está para trás para situar melhor o presente. Depois, 
não tenho dúvidas que a linguagem que identifica um autor só faz sentido quando há longevidade. 
Talvez seja este o factor maior para o reconhecimento e independência face à voracidade das mo-
das, tendências e mercados.

Celebramos o nosso décimo quinto aniversário. O “Sábado 2” foi a nossa primeira e muito emble-
mática obra. Só pode fazer sentido recuperá-la e partilhá-la com todos os que apreciam a dança 
e a sua muito particular capacidade de ser intemporal. Para quem não conhece, será certamente 
uma feliz descoberta, para quem já viu será um momento festivo como aqueles em que revemos 
um ente querido que regressa após uma longa ausência.

(…) Sábado 2 é um bom começo da Companhia Paulo Ribeiro…
Maria José Fazenda in Público, 04 de Junho de 1995

(…) Sábado 2 surpreende, acima de tudo, pelo bom desempenho dos seus intérpretes. (…)
António Laginha in Correio da Manhã, 04 de Junho de 1995

(…) Um momento aplaudido de pé a trazer alguma esperança para o futuro da Dança moderna 
nacional. (…)

Cláudia Galhós in Blitz, 06 de Junho de 1995

A luxúria não é divertida. Nem o amor. A paixão é dor. Os corações continuam a quebrar e a religião 
pouco faz para os consertar. (...) As pessoas que Ribeiro retratou torcem-se compulsivamente com 
desejos reprimidos. Mas graças à sua criatividade, a produção de 50 minutos foi mais viva do que 
melancólica. (...) A infelicidade sexual está longe de ser um tema novo na Dança moderna. Contudo, 
a imaginação de Ribeiro faz desta viagem ao inferno uma aventura (...)

Jack Anderson in New York Times, 13 de Abril 1996

(…) O espectáculo continua intercalado coreografia hiperactiva com acções sensuais que espelham 
os desejos e emoções dos intérpretes. A comédia tende para a luxúria. (...) o espectáculo no seu 
todo coloca o grupo de Ribeiro como uma das melhores aventuras contemporâneas portuguesas.

Emma Manning in Dance Europe, Agosto / Setembro 1996 (n° 5)

paulo rIbeIro sobre SábADO 2

Imprensa sobre SábADO 2
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Paulo Ribeiro foi galardoado, em 1994, com 
o Prémio Acarte/Maria Madalena de Azeredo 
Perdigão pela obra Dançar Cabo Verde, en-
comenda de Lisboa 94 – Capital Europeia de 
Cultura, realizada conjuntamente com Cla-
ra Andermatt. 

E, em 1995, funda a Companhia Paulo Ri-
beiro, subsidiada pelo Ministério da Cultu-
ra, para a qual tem vindo, regularmente, a 
criar coreografias: Sábado 2, Rumor de Deu-
ses, Azul Esmeralda, Memórias de Pedra – 
Tempo Caído, Orock, Ao Vivo, Comédia Off -2, 
Tristes Europeus – Jouissez Sans Entraves, 
Silicone Não, Memórias de um Sábado com 
rumores de azul, Malgré Nous, Nous Étions 
Là, Masculine, Feminine e Maiorca.

O trabalho com a sua própria companhia 
permitiu-lhe desenvolver melhor a sua lin-
guagem pessoal como coreógrafo. A obra 
Rumor de Deuses foi distinguida, em 1996, 
com os prémios de Circulação Nacional, 
atribuído pelo Instituto Português do Baila-
do e da Dança, e Circulação Internacional, 
atribuído pelo Centro Cultural de Courtrai, 
ambos inseridos no âmbito do concurso 
Mudanças 96. 

Paulo Ribeiro tem recebido ainda vários ou-
tros prémios relevantes: Prix d’Auteur, nos V 
Rencontres Chorégraphiques Internationales 

de Seine Saint-Denis, (França); New Core-
ography Award, atribuído pelo Bonnie Bird 
Fund-Laban Centre (Grã-Bretanha), Prix 
d’Interpretation Collective, atribuído pela 
ADAMI (França); Prémio Bordalo da Casa da 
Imprensa (2001).

Em acumulação com o trabalho na sua 
companhia, Paulo Ribeiro foi Comissário 
do ciclo Dancem, em 1996 e 1997, no Tea-
tro Nacional S. João. Desempenhou, en-
tre 1998 e 2003, o cargo de Director-geral 
e de Programação do Teatro Viriato/CRAE 
(Centro Regional das Artes do Espectáculo 
das Beiras), e foi ainda Comissário para a 
Dança em Coimbra 2003 – Capital Europeia 
da Cultura. 

Neste período, obteve o Prémio Almada 
(1999) do Instituto Português das Artes do 
Espectáculo e o Prémio Bordalo da Casa da 
Imprensa (2000). Em 2005, viria a reocu-
par este mesmo cargo, após a extinção do 
Ballet Gulbenkian que dirigiu entre 2003 e 
2005, tendo nesse período recebido o Pré-
mio Bordalo da Casa da Imprensa Portugue-
sa (2005) pelo trabalho desenvolvido com 
esta companhia. 

Em 2008, participou como coreógrafo na 
produção Evil Machines, de Terry Jones, 
para o Teatro Municipal de S. Luiz.

A Companhia Paulo Ribeiro é uma compa-
nhia portuguesa de Dança Contemporânea, 
fundada em 1995, na sequência de vários 
anos de trabalho do coreógrafo Paulo Ri-
beiro junto de algumas das mais prestigia-
das companhias de Dança Contemporânea 
europeias.

Nestes quinze anos de actividade (1995-
2010), esta companhia conquistou um im-
portante lugar entre as mais reconhecidas 
companhias de Dança Contemporânea por-
tuguesas, apresentando-se regularmente 
nas principais salas de espectáculo nacio-
nais, bem como por toda a Europa, Brasil e 

Estados Unidos da América.

Com vinte e oito produções realizadas, que 
despertaram sempre o interesse da crítica 
e do público, soma actualmente mais de 
três centenas de apresentações, para uma 
audiência global que ultrapassa as 80.000 
pessoas, tendo recebido alguns dos mais 
importantes prémios nacionais e estran-
geiros.

É, desde 1998, a companhia residente no 
Teatro Viriato, em Viseu, cujo projecto criou 

e implementou, onde para além da sua ac-
tividade de criação, produção e itinerância 
artísticas, desenvolve ainda um importante 
projecto pedagógico junto da comunidade 
local, que inclui aulas regulares de Dança e 
Teatro e também projectos específicos para 
o público escolar, agora também num novo 
espaço em Viseu – Lugar Presente.

hIstorIal da CompanhIa paulo rIbeIro
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Redescobrir o potencial criativo do som 
enquanto meio dotado de características 
sensuais, esculturais e espaciais é a pro-
posta da oficina Som Multi-Canal, desen-
volvida no âmbito do Programa de Labo-
ratórios em Experimentação Sonora da 
Binaural/Nodar – Associação Cultural.

A oficina, orientada pelo especialista em 
instalações sonoras, Duncan Whitley, ofe-

rece uma introdução a: uma perspectiva 
histórica das práticas sonoras multi-canal 
e dos contextos em que as mesmas se de-
senvolveram; aspectos técnicos da prepa-
ração e montagem de ambientes multi-ca-
nal, sendo abordadas opções de hardware 
e de software; estratégias criativas para o 
trabalho sonoro no espaço físico; comu-
nicação acústica na teoria e na prática; 
a escuta e a edição em ambientes multi-

OFICIna

02 a 05 nov

som multI-Canal
orientação duncan WhitleY (uK)

organização binaural/nodar (pt)

ter a sex 19h30 às 22h30 
Lotação 12 participantes
Preço 203

m/ 16 anos
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canal e abordagens práticas à composição 
multi-canal.

O laboratório combinará uma discussão de 
conceitos teóricos com a experimentação 
prática.

Orientação Duncan Whitley
Apoio Luís Costa e Carina Martins

Informação Adicional em
www.binauralmedia.org

Licenciou-se em Belas Artes na Universida-
de de Kingston (Grã-Bretanha), onde estudou 
entre 1996 e 1999, trabalhando quase exclusi-
vamente em instalações sonoras. 

Nos anos seguintes, o seu trabalho continuou 
a focar-se em intervenções site specific, pro-
duzindo um corpo de trabalho apresentado 
quer em espaços artísticos convencionais 
como em espaços não artísticos (desde am-
bientes domésticos, passando por aparta-
mentos abandonados e até igrejas Anglica-
nas). 

A partir de 2004, a sua prática concentrou-se 
em gravações sonoras de campo estéreo e 
multi-canal, desenvolvendo um arquivo sig-
nificativo de projectos na área da fonografia. 
O seu trabalho sonoro documenta os rituais 
associados a eventos sociais como: as procis-
sões altamente formais da Semana Santa em 
Sevilha, as dinâmicas dos adeptos em várias 
ligas do futebol Inglês e os processos de de-
molições controladas de edifícios de aparta-
mentos em Inglaterra e na Escócia. 

Trabalhando com temas de comunicação 
acústica, os projectos de gravações de cam-

po realizados por Duncan Whitley evidenciam 
o papel do som na facilitação de relações 
sociais dentro do contexto daqueles eventos. 
Estes projectos revelam de forma subtil o po-
tencial do acústico na fabricação, consolida-
ção e subversão das relações de poder. 

Não obstante este reposicionamento da sua 
prática artística, o seu trabalho continua a 
orientar-se em direcção a instalações so-
noras de larga escala, de tal forma que al-
gumas das preocupações do seu trabalho 
prévio se projectam na sua prática presente, 
em particular; o relacionamento entre o som, 
o espaço (arquitectural) e o ouvinte; ponto de 
audição e o papel dos meios de reprodução. 

Obras: Gunshot Corridor (1999); Art in Sacred 
Places (residency, 2000); Pigeons (2001); Pi-
geons II (2001); Sitting Tenants (2002); FuelAir 
(2003); Me and My Shadow (2005); SoundVan 
at Szczerze-Frankly (2005); Jellies & Junket-
ts (2006); The Listening Project (2006); La Ma-
drugá (2006 – 2007); Sussex by the Sea (2008) 
e 58 Processions (2007-2008) 

Informação Adicional: 

http://www.shotgunsounds.com/

dunCan whItleY

bIografIas

Memórias, sonhos, fantasias, fragmentos 
de sabedoria e de loucura dão vida a Be-
longing uma peça de Teatro centrada numa 
mulher que adopta uma criança de forma 
a perceber de onde vem e a quem perten-
ce. Uma história que é contada através de 
outras histórias que ora servem de apoio à 
personagem principal, ora a assustam.

Movendo-se entre o real e o fantástico, Be-
longing utiliza as criaturas do imaginário 
colectivo, das lendas e dos mitos urbanos 
para explorar os medos e os desejos mais 
profundos do ser humano de uma forma 
provocadora e irreverente.

Este espectáculo resulta de uma parceria 
entre duas companhias de países diferen-

TEaTRO

06 nov

belongIng
pelo teatro regional da serra do MonteMuro (pt)

e foursight theatre (uK)

sáb 21h30 | 75 min.
Preços: a (53 a 103) / jovem 53

m/ 12 anos

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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Texto Peter Cann
Encenação Naomi Cooke e Steve Jonhstone
Direcção Musical e Banda SonoraMary Keith e Ricardo Rocha
Interpretação Abel Duarte, Eduardo Correia, Paulo Duarte (TRSM); 
Frances Land, Samantha Fox e Lucy Tuck (Foursight Theatre)
Cenografia, Adereços e FigurinosAna Limpinho e Maria João Castelo
Construção de Cenários Carlos Cal
Desenho de Luz Foursight Theatre
Direcção de Produção Paula Teixeira (TRSM) e Thomas Wildish (Foursight Theatre)

tes: Foursight Theatre, da urbana West Mi-
dlands, em Inglaterra, e o Teatro Regional 
da Serra do Montemuro. Duas companhias 
detentoras de um estilo muito próprio, mas 
que partilham o objectivo de criar uma 
nova forma de apresentação dos espectá-
culos, que cruze as línguas portuguesa e 
inglesa, com o movimento e a música.

Com esta oficina a intérprete Leonor Bara-
ta convida a revisitar o mundo coreográfico 
de uma das fundadoras da Dança Contem-
porânea, Mary Wigman que se destacou na 
história da Dança Expressionista alemã, 
tendo desenvolvido uma carreira de solista 
centrada em danças dramáticas e singula-
res, onde o silêncio e a música produzida 
pelo próprio corpo são os elementos fun-
damentais da sua inspiração.

Mais do que recriar as criações de Mary 
Wigman, esta actividade propõe aos parti-
cipantes trabalhar em duas linhas conver-
gentes: demonstrar o carácter inovador da 
linguagem de Wigman ao mesmo tempo 
que se exploram as suas próprias ideias 
em relação ao movimento.

A oficina inicia-se com a apresentação 
desta personagem impar da história da 

OFICIna

08 a 12 nov

ChIuuu! a marY está a dançar
orientação leonor barata

seg a sex 10h30 e 15h00 | Público-alvo 1º ciclo do ensino básico
Duração 90 min.
Lotação 1 turma / sessão
Preço 2,53

Local: Sala de aula (requisitos: projector de vídeo)
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Joy and spiritual ecstasy transform man´s steps into dance steps. 
Mary Wigman 

Mary Wigman (1886 – 1973) é considerada como a precursora da Dança Expressionista 
alemã.

Apesar de ter começado a dançar relativamente tarde, foi aluna de Laban, Dalcroze e investi-
gou seriamente os estudos de Delsartre, tornando–se mundialmente conhecida. 

Desde cedo se manifestou contrária ao Ballet, por considerar que os movimentos padro-
nizados não exprimiam as verdadeiras emoções dos bailarinos. A sua Dança caracteri-
za–se essencialmente pela não ligação à Música, visto que defendia que dançar é um acto 
totalmente independente da Música. Foi das primeiras coreógrafas a dançar totalmente 
em silêncio, numa pesquisa permanente em relação ao espaço físico que a rodeia e na 
constante bipolaridade entre tensão /relaxamento, baseada no ritmo respiratório.

Mary Wigman também se dedicou à pedagogia, abrindo a sua própria escola em Dresden, 
que foi encerrada durante a II Guerra Mundial. Posteriormente dedicou–se ao ensino, a 
partir de 1950, em Berlim, até à data da sua morte.

É licenciada em Filosofia pela Universidade 
de Coimbra e completou a pós-graduação 
em Estudos Artísticos na mesma instituição.

Fez a sua formação em Dança no Fórum Dan-
ça, onde foi aluna de Howard Sonnenclair, 
Francisco Camacho, Madalena Vitorino, An-
dré Lepecki, Thierry Bae, entre outros. 

Foi intérprete em vários espectáculos de 
Dança e de Teatro dos quais destaca: a co-
laboração com o Tof Theatre – Bruxelas em 
Duel; Miss Liberty de Mónica Lapa; As Pulgas 
de Salmo Faria e Cyrano de Claudio Hochman.

Desde 2000, dedica–se também às artes para 
a Infância e Juventude tendo sido colabora-

dora regular de várias instituições como for-
madora (Centro Cultural de Belém - CENTA - 
A Moagem - Centro Cultural Vila Flor) e tendo 
criado vários espectáculos para o público jo-
vem: A Menina do Mar (Ócios e Ofícios - 2004), 
Pretas e Vermelhas Penduradas nas Orelhas 
(A Moagem - 2007), TerraTorga (O Teatrão -  
2007), Fios e Labirintos (O Teatrão 2009) e À 
Maneira de Isadora (2010).

a vIda de marY wIgman

leonor barata | Intérprete

bIografIas

Dança através da visualização de um filme. 
Depois deste encontro irá fazer-se silêncio 
para que cada participante inicie o movi-
mento e a sua sequência Mary Wigman.

A proposta desta oficina vem na sequência de um trabalho que venho desenvolvendo dedicado so-
bretudo às fundadoras da Dança como a conhecemos hoje. A minha proposta é a de, mais do que 
recriar danças e métodos de outros tempos, tentar perceber onde estão as nossas raízes e aquilo 
que herdámos dessa outra época em que era, apesar de tudo, tudo muito diferente.

Wigman cresce e forma–se entre duas grandes guerras, a sua Dança é inovadora naquilo que anun-
cia e ultrapassa largamente a época em que viveu. Na altura ainda não era evidente que as meninas 
deviam estudar, ainda não era claro o papel das vanguardas artísticas e não era de todo uma tarefa 
facil dedicar a sua vida à arte. Mas se nos abstrairmos das condicionantes da época, percebemos 
que a sua Dança é também a nossa. A importância dada ao indivíduo e a assunção de que a arte 
deve servir como forma de comunicação e não só de entretenimento deixou sementes. Este é sem 
dúvida um projecto sobre a memória, uma memória que já não é a nossa, e que todavia nos torna 
sempre herdeiros do que já foi. 

leonor barata sobre CHIUUU! A MARY EStá A DANÇAR
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É numa labiríntica e misteriosa cidade de 
Lisboa que se desenrola o Filme do Desas-
sossego, realizado por João Botelho. Um 
filme tecido com fragmentos de um livro 
infinito e armadilhado, mas de genial clari-
dade, o Livro do Desassossego, de Fernando 
Pessoa. Esta obra, composta por um aju-
dante de guarda-livros Bernardo Soares, 
está traduzida em 37 idiomas, sendo o 
livro mais lido e divulgado do poeta. Nes-

te filme, Bernardo Soares é um homem 
contemporâneo,  indecifrável do comum 
dos mortais, mas com a angústia e o tédio 
desesperado de um funcionário modesto, 
um homem que inventa sonhos e estabe-
lece teorias sobre eles. Mas é a palavra 
o elemento fulcral deste projecto, onde o 
texto adquire uma sonoridade musical que 
marcará todo o filme.

FILME

12 nov

fIlme do desassossego
de joão botelho

sex 15h00 | Público-alvo ensino secundário e universitário
Preço 2,53

sex 21h30 | m/ 12 anos
Preços: 63 | 53 (Amigos do Teatro Viriato e sócios do Cine Clube de Viseu)
Duração 120 min. | projecção digital

Conversa com o realizador joão botelho e outros convidados às 18h00

©
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argumento e realização João Botelho
Intérpretes Cláudio da Silva e 
Margarida Vila-Nova, Ana Moreira, Alexandra Lencastre, Marcello Urgeghe, 
Rita Blanco, Miguel Guilherme e Catarina Wallenstein
Com música de Caetano Veloso, Carminho, Lula Pena, Ricardo Ribeiro e Ópera “Marcha fúnebre para o rei Luís Segundo da 
Baviera” de Eurico Carrapatoso: com Interpretação de Angélica Neto e Elsa Cortez 
produtor Alexandre Oliveira 
uma produção de Ar de Filmes
filme apoiado pelo Ministério da Cultura/ICA, Câmara Municipal de Lisboa, 
Fundação Calouste Gulbenkian e Rádio e Televisão de Portugal

Faculdade de Ciências da Universidade de 
Coimbra. Faculdade de Engenharia da Uni-
versidade do Porto. Foi dirigente do CITAC 
e dos Cineclubes de Coimbra e Porto. Pro-
fessor na Escola Técnica de Matosinhos. 
Foi Ilustrador de livros infantis e artes grá-
ficas, a partir de 1970, bem como profes-
sor na Escola de Cinema do Conservatório 
Nacional. Crítico de cinema em jornais e 
revistas. Funda a revista de cinema M. 

Iniciou o seu percurso na realização com 
duas curtas-metragens para a RTP e o do-
cumentário de longa-metragem Os Bone-
cos de Santo Aleixo para a Cooperativa Paz 
dos Reis. Filmes premiados nos festivais de 
Figueira da Foz, Antuérpia, Rio de Janeiro, 
Veneza, Berlim, Salsomaggiore, Pesaro, 
Belfort, Cartagena, etc. Distinguido por 
duas vezes com o Prémio da OCIC, da Casa 
da Imprensa e dos Sete de Ouro. 

Todas as longas-metragens tiveram exibi-
ção comercial em Portugal, quase todas 
em França e algumas em Inglaterra, na 
Alemanha, em Itália, em Espanha e no Ja-
pão. Teve retrospectivas integrais em Ber-
gamo (1996), com edição de uma monogra-
fia sobre a obra em La Rochelle (1998) e na 
Cinemateca de Luxemburgo (2002). 

Foi distinguido com a Comenda da Ordem do 
Infante, de mérito cultural (2005).

joão botelho

bIografIas

O Livro do Desassossego, “composto” por um misterioso e modesto ajudante de guarda-livros de 
nome Bernardo Soares, heterónimo de Fernando Pessoa, está traduzido em 37 idiomas e espalha-
do pelo mundo inteiro. É o livro mais lido e divulgado do poeta, essa labiríntica e inigualável aventura 
literária. Nunca houve um génio criador que se identificasse tanto com o coração da cidade que o viu 
nascer, que coincidisse quase em absoluto com o emaranhado de ruas que calcorreou e descreveu 
como ninguém, com a infinidade de gentes com quem se cruzou e que descreveu com “o olhar de 
Deus”, numa Lisboa centro de um mundo sem centro. Não é assim o mundo hoje?

 “A minha pátria é a língua portuguesa.” Esta frase do Livro do Desassossego que é “a nossa maior 
invenção desde as Descobertas”, levou-me a enfrentar um mar de textos transformado numa obra  
universalmente conhecida, armadilha de um génio, puzzle perfeito e genial porque todas as solu-
ções são diferentes e nenhuma é definitiva. “É impossível filmar o Livro do Desassossego”, diziam-
-me todos. “Talvez”, disse eu, mas a partir de um texto que não tem tempo, não tem fim e não tem 
igual, foi-me possível criar um Filme do Desassossego que não pretende ser o livro (outra coisa é o 
cinema, que não arte literária); não em nome da experimentação ou da artística diletância, mas em 
nome do cinema que eu amo acima de tudo, e da língua, que é também a minha pátria. 

Há no  Livro do Desassossego dois pequenos e preciosos textos que foram decisivos para estruturar 
o filme e o modo de filmar. Um sobre a autonomia grandiosa do som dos textos que, quando são 
lidos em voz alta ou voz baixa, se elevam muito para cima do seu criador, tornando a escrita maior 
que o sujeito que a criou; E, outro, sobre a noção de tempo, a sua distorção, ideias que se ajustam 
na perfeição à noção do tempo cinematográfico. Há ainda uma pequena frase maravilhosa sobre a 
luz: “ A mesma luz que ilumina a face dos santos e os sapatos do homem comum.” Não foi preciso 
mais nada para eu ficar contente. Alcançar o grão da voz, encontrar os ritmos de música verdadeira 
e grandiosa dos fragmentos do livro. Leiam-no em voz alta ou voz baixa, como diz Pessoa. O aperto 
que sentem no peito não é de gloriosa felicidade? Os olhos não ficam rasos de lágrimas e o cérebro 
efervescente? Distorcer o tempo e as imagens, pôr em causa o modo de as ver (utilização de dife-
rentes velocidades, ralentis, acelerações e até lentes anamórficas, embaciadas, desfocadas) pintar 
o espaço com cores excessivas, não realistas, mas também fazê-las esmorecer, quase desapare-
cer, chegar aos tons secos, e até à pureza da gama de cinzentos, do preto e do branco. 

Bernardo Soares, um homem contemporâneo, de aspecto normal, indecifrável do comum dos mor-
tais, mas com a angústia e o tédio desesperado de um funcionário modesto, e Lisboa uma cidade 
misteriosa, labiríntica e profunda, de inquestionável beleza e luminosidade. “Ah, Lisboa meu lar!”. 
Todos os outros personagens e todos os incidentes que os envolvem são, na vertigem dos sons das 
frases que os fazem existir, parte do desassossego do ano 2010 da nossa era.

joão botelho sobre FILME DO DESASSOSSEGO
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Depois de Uma Valsa para a Teri, lançado em 
2008, a pianista e compositora Paula Sousa 
regressa aos discos com Nirvanix, um traba-
lho que comprova o seu talento composi-
cional e demonstra a sua qualidade de es-
crita. Paula Sousa começou a tocar piano 
clássico aos seis anos e integrou, enquan-
to teclista e criativa, algumas bandas da 
música Pop nacional que fizeram história, 
como, Ban, Repórter Estrábico e Três Tristes 
Tigres.

A acompanhá-la na apresentação do novo 
trabalho estão três dos mais relevantes 
músicos da comunidade jazzística nacional: 
Demian Cabaud, Afonso Pais e Luís Can-
deias.

CaFÉ-COnCERTO / FOyER

17 nov

nIrvanIX

qua 22h00 | 75 min.
Consumo mínimo obrigatório 3,53 
m/ 12 anos
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piano Paula sousa
Contrabaixo Demian Cabaud

guitarra Afonso Pais
bateria Luís Candeias

parceria
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Pianista e compositora, começou a tocar 
piano clássico aos seis anos em Viana do 
Castelo e fez o Curso de Piano do Con-
servatório de Música do Porto. Fez parte, 
como teclista e criativa de algumas ban-
das da música pop nacional: Ban, Repórter 
Estrábico e Três Tristes Tigres, com quem 
gravou, entre outras. Mais tarde, estudou 
jazz na Escola do Hot Clube de Portugal e 
completou o Curso de Jazz Performance, 
na Berklee College of Music, em Boston. 

De regresso a Portugal, formou o Paula 
Sousa Quarteto e Trio, com os seus origi-
nais, ao mesmo tempo que faz parte de di-
versas formações: Paixão Pela Tonica, Monk 
Dreamers, 4EvanSake.

Interage com muitos outros músicos em 
diferentes projectos musicais: duo com o 
contrabaixista Demian Cabaud, duos com 
as cantoras Sofia Vitória, Rita Martins, 
Mariana Norton e Cláudia Franco, Pat Sil-

va Duo e o seu próprio trio. Em 2008, pôs 
no mercado o seu primeiro disco em nome 
próprio: Valsa Para a Terri. Em Agosto de 
2008, o saxofonista americano Greg Osby, 
publicou o seu disco 9Levels pela editora 
Inner Circle Music, no qual incluiu o tema 
Less Tension Please, da autoria de Paula 
Sousa. 

Lecciona piano clássico e jazz particular-
mente na escola JbJazz. 

Toca com Afonso Pais, João Guimarães, 
Demian Cabaud, Luís Candeias, André Ma-
tos, Hugo Antunes, Bruno Pedroso, João 
Rijo, Esperanza Spalding, Ricardo Barriga, 
Sara Serpa, Nelson Cascais, Nuno Costa, 
Mário Franco, entre outros.

Em 2010, lança Nirvanix, onde conta com a 
participação de alguns dos seus músicos 
favoritos.

Em 1995, ingressa na escola de Jazz do 
Hot Clube de Portugal (HCP), onde estuda 
durante três anos. Aí integra a Big Band de 
alunos e sócios do HCP(Big Villas Band) e 
é escolhido como representante da escola 
no 8º Encontro da International Association 
of Schools of Jazz, que teve lugar em Siena, 
Itália, no ano de 1997. 

Premiado com uma bolsa de estudos com-
pleta pela Berklee College of Music, em 

Boston, decide ir para os Estados Unidos 
da América estudar, optando porém pelo 
ingresso na prestigiada New School Uni-
versity/Mannes College of Music, em Nova 
Iorque, onde se gradua com uma licencia-
tura no curso de Performance, do progra-
ma de Jazz and Contemporary Music, em 
Dezembro de 2000. 

No ano de 2004, viu a edição do seu pri-
meiro trabalho discográfico, Terranova, ser 

Demiam Cabaud é, nos dias que correm, 
um dos contrabaixistas mais requisitados 
da cena jazzística nacional. Tocando com 
Jorge Reis, João Moreira, Nuno Ferreira, 
Afonso Pais, André Fernandes, Alexandre 
Frazão, Mário Delgado, Rodrigo Gonçalves, 
Sara Serpa, Miguel Martins, entre outros, é 
também membro da Orquestra de Jazz de 
Matosinhos, onde já teve a oportunidade de 
acompanhar Mark Turner e Rick Margitza e 
gravar com Chris Cheek e Jordi Rossy.

Nascido em Buenos Aires, Argentina em 
Dezembro de 1977, iniciou os seus estudos 
musicais, em 1996, no Instituto Tecnológico 
de Musica Contemporânea (Buenos Aires) 

onde completou o curso de Música Popular 
Americana, em 1999.

A sua vinda para Portugal só aconteceu de-
pois de ter estudado na prestigiada Berklee 
College of Music, onde obteve o seu Diplo-
ma em Professional Music, em 2003. Aí es-
tudou com Joe Lovano, Hal Crook, George 
Garzone, Ed Tomassi, Dave Santoro, John 
Lockwood, Wit Brown, Frank Carlberg, Da-
nilo Perez, entre outros.

Editou o seu disco Naranja, em 2008 
(TOAP). Participou no CD de Leo Genovese, 
Haikus II.

Nascido em Lisboa, a 28 de Junho de 1978, 
começou a tocar bateria aos 14 anos. Du-
rante os primeiros anos, Luís Candeias 
desenvolveu-se como baterista na área 
do Rock e Heavy Metal. Essa experiência, 

juntamente com o conhecimento e técnica 
que adquiriu no jazz, proporcionou-lhe uma 
abordagem flexível que combina intensida-
de e energia sem nunca descurar a sensi-
bilidade da música que pratica hoje em dia. 

aplaudida pela crítica especializada. Edita-
do pela Trem Azul/Clean Feed, este disco 
contou com a presença de Carlos Barretto, 
no contrabaixo, e Alexandre Frazão, na ba-
teria. Edu Lobo abraçou o projecto, escre-
vendo um texto laudatório de introdução ao 
disco.

Gravou, em 2006, o segundo disco em 
nome próprio, Subsequências, com Carlos 
Barretto, no contrabaixo, Alexandre Fra-
zão, na bateria, e com a participação espe-
cial de Edu Lobo na voz. 

Com este projecto, apresentou-se no Au-
ditório da Culturgest (Lisboa), no Festival 
de Jazz do Valado de Frades 2006, e na sala 
principal do Teatro São Luiz (Lisboa), em 
2007.

Em 2010, lança Fluxorama (JACC Records), 
disco na companhia do valenciano Albert 
Sanz e do baterista norte-americano RJ 
Miller

paula sousa

afonso paIs

demIan Cabaud

luÍs CandeIas

bIografIas
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Dois actores ensaiam a construção de um 
espectáculo infantil. Como contar os clás-
sicos do dramaturgo William Shakespeare 
a crianças? O Teatro Praga parece ter en-
contrado a solução ao propor um desafio 
de descoberta e representação de possíveis 
cenários teatrais para a história da peça Ha-
mlet.

Estes actores contam a história de Shakes-
peare a crianças guiando-as (ou distraindo-

as) pela narrativa, onde as personagens 
principais assumem formas estapafúrdias 
como uma maçã, um fio dental ou até um 
creme hidratante. Tudo acaba com uma 
viagem dos participantes até ao palco onde 
estão disponíveis música, luzes e figurinos 
com a ajuda dos quais, em conjunto, se re-
conta a história.

A cada dia, cada pequeno grupo cria o seu 
próprio espectáculo a partir de Hamlet. Cer-

TEaTRO

17 a 19 nov

hamlet sou eu
de teatro praga

qua e sex 10h30 e qui 15h00
Público-alvo 2º e 3º ciclos do ensino básico
Duração 110 min.
Lotação 1 turma / sessão
Preço 2,53
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sEm 2000, frequentou a escola de jazz Lu-
ísVillas Boas, Hot Clube de Portugal, onde 
estudou durante 4 anos com professores 
como: Pedro Madaleno, Pedro Moreira, 
Vasco Agostinho, Bruno Pedroso entre ou-
tros. 

Em 2004, foi admitido no Conservatório de 
Amesterdão, cidade onde viveu durante 
quatro anos e se licenciou em Jazz Perfor-
mance. Lá desenvolveu diversos projectos, 
uns dos quais com o guitarrista norueguês 
Stephan Meidell (Fundbureau). 

Acompanhou músicos como Jasper Blom, 
Frans van der Hoeven e Jesse van Ruler. 
Participou noutros tantos em varias áreas 
como Pop, Rock e obviamente jazz. Gravou 
também diversos discos, com os grupos 
Fundbureau, Christine Corvisier, Tini Tomsen 
10tet, Duncan Haynes e Gonçalo Almeida, 
Atos, Heidi Happy para editoras como a 
suíça Little Jig e Mr. Eart e para a alemã 
Neuklang. Durante os últimos anos, tem 
tocado por quase toda a Europa. 

Concepção geral Cláudia Jardim, 
Diogo Bento e Pedro Penim

Interpretação Cláudia Jardim e Diogo Bento
Colaboração Patrícia silva

apoio dramatúrgico 
Maria João da Rocha Afonso

produção Cristina Correia
Co-produção 

Teatro Maria Matos e Teatro Praga
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to é que no final, qualquer semelhança com 
o original é rara e a mais pura coincidência.

Completou a sua formação teatral em 1998 
na Escola Superior de Teatro e Cinema. É 
membro fundador do Teatro Praga. Dos 
trabalhos mais recentes com o Teatro Pra-
ga destacam-se: O Avarento (Teatro Nacio-

nal S. João), Discotheater (Festival Alkanta-
ra), Agatha Christie (Culturgest) e Eurovision 
(ZDB e Transforma AC). Tem também pa-
ralelamente desenvolvido a sua actividade 
como formador.

É membro do Teatro Praga, grupo com 
quem trabalha habitualmente em diversas 
produções, Para além disso, é presença 
regular em encenações de Lúcia Sigalho 
para a Companhia Sensurround (A Birra da 

Viva, Dedicatórias, Capricho, O Cerejal, Fora 
de Mim, O Psicopata Apaixonado, Viagem à 
Grécia, Kizomba) e de Luís Miguel Cintra 
para o Teatro da Cornucópia (Um Homem é 
um Homem e Filodemo).

É licenciado em Estudos Portugueses pela 
Universidade Nova de Lisboa e bacharel 
em Formação de Actores pela Escola Su-
perior de Teatro e Cinema.

Trabalha frequentemente como actor pro-
fissional. Até ao momento, trabalhou com 

Luís Castro, Eduardo Barreto, Jean Paul 
Bucchieri, Ricardo Gageiro, João Brites, 
António Pires, Álvaro Correia, Teatro da 
Garagem e Teatro Praga.

pedro penIm

CláudIa jardIm

dIogo bento

bIografIas

Dois homens partilham um território, cada um 
com as suas próprias questões, forças, fra-
quezas e habilidades físicas. A relação deles é 
como num filme de Chaplin ou Buster Keaton 
quase invisível, onde os actos de um têm con-
sequências no percurso do outro. É esta a es-
sência de À Deux Pas De Lá-Haut, uma criação 
do acrobata mundialmente reconhecido João 
Paulo Santos, que procura criar um espectá-
culo singular, especialmente por integrar uma 
técnica nova derivada do mastro chinês. Com 
esta técnica, o mastro passa de estático a móvel 

e manipulável, o que permite que o espectáculo 
decorra entre o possível e o impossível, com o 
intuito de perturbar as ideias pré-concebidas do 
público e confundindo as suas noções de espa-
ço e gravidade. 

A abordagem desta nova criação, da qual fa-
zem parte dois acrobatas, um músico e um 
encenador, baseia-se em princípios teatrais e 
cruza o Circo, a Dança, a manipulação de ob-
jectos, a Música e o Vídeo. Um espectáculo que 
promete surpreender pela sua criatividade e 

nOVO CIRCO

23 nov

à deuX pas de lá-haut
de joão paulo santos

ter 21h30 | 60 min. aprox.
Preços: b (7,53 a 153) / jovem 53

todos os públicos
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COnFERênCIaS

26 e 27 nov

teatro em ConferÊnCIa
iniciativa e organização cristóVão cunha e pedro silVeira

sex e sáb 17h00 às 22h00
todos os públicos

programa detalhado a divulgar em breve

pela desconstrução do equilíbrio entre os dois 
acrobatas. 

A companhia O Último Momento foi criada, 
em 2004, por João Pereira Santos (acroba-
ta português) e Guillaume Dutrieux (músi-
co francês).

Em 2005, criaram o seu primeiro espec-
táculo em Estrasburgo (França) intitulado 
Peut-Être. Este espectáculo foi apresenta-
do cerca de 75 vezes pela Europa e Sudeste 
de Ásia. A última performance teve lugar 
em 2009.

Em 2006, a Companhia criou também o 
espectáculo chamado Contigo. Foi um pro-
jecto a solo numa co-criação de João Paulo 
Santos e Rui Horta.

A Companhia O Último Momento, embora 
seja francesa, mantém uma forte relação 
com Portugal e com os espaços culturais 
portugueses.

CompanhIa o últImo momento

bIografIas

direcção artística Joao Paulo santos
encenador olivier Antoine
Co-criação e Interpretação Guillaume Amaro e 
Joao Paulo santos
produção Flore Vitel
Co-produção Cirque Théâtre d’elbeuf – Centre des Arts 
du cirque de Haute Normandie; L’Hippodrome – scène 

Nationale de Douai; Culturgest, Lisboa; L’équinoxe – scène 
Nationale de Châteauroux e La Verrerie – Pole National des 
Arts du Cirque en région Languedoc-Roussillon
financiamento Direction Générale de la Création Artistique 
(DGCA) e Direction Régionale des Affaires Culturelles en ile 
de France (DRAC)

Políticas culturais, programação, relação 
com o público, o Teatro enquanto edifício 
são temas abordados neste ciclo de con-
ferências.

Pretende-se com estes debates, que con-
tam com a participação de convidados 
reconhecidos a nível nacional e interna-
cional, deambular em redor deste tema 

genérico que é o Teatro, absorvendo o que 
cada experiência pessoal e colectiva pode 
contribuir para um melhor aproveitamen-
to e maior interacção dos e nos múltiplos 
equipamentos desta índole que se têm (re)-
construído nos últimos anos por Portugal.

Neste sentido, Teatro em Conferência as-
sume-se com um lugar de discussão de 

©
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ESPaçO aBERTO… 
ELES FazEM SEu, POR aLguMaS hORaS Ou aLgunS dIaS, O TEaTRO VIRIaTO

Apresentado no âmbito da 
rede de programação cultural
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ideias que reflictam a realidade mas tam-
bém que permitam edificar pontes para 
um futuro que aponta cada vez mais para 
um desenvolvimento das sociedades em 
torno na cultura.

Em What I Heard About The World a Mala 
Voadora e a companhia inglesa Third Angel 
tentam mapear um planeta esférico numa 
superfície plana. Isto é, com base numa 
recolha global de situações do quotidiano 
onde a realidade integra o falso e a mentira 
faz parte das mais diversas rotinas, Jorge 
Andrade, Alexander Kelly e Chris Thorpe 
decidem-se a catalogar países e a parti-
lhar histórias num espectáculo que inter-
roga se temos que fingir o mundo de modo 

a percebê-lo. 

A companhia portuguesa Mala Voadora, re-
sidente em Lisboa, e a companhia inglesa 
Third Angel, sedeada em Sheffield, Ingla-
terra, conhecem-se desde 2004 e têm-se 
encontrado ocasionalmente para discutir 
ideias com vista a uma colaboração. Foi 
dessas conversas que resultou o projecto 
What I Heard About The World. 

PERFORManCE 

03 e 04 dez

what I heard about the world
cia Mala Voadora (pt) e cia third angel (uK)

sex e sáb 21h30 | 60 min. aprox.
Preços: b (7,53 a 153) / jovem 53

m/ 12 anos

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL
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É licenciado pela Escola Superior de Teatro 
e Cinema. Tem o curso de Encenação de 
Teatro, ministrado pela companhia Third 
Angel (Programa Criatividade e Criação Ar-
tística da Fundação Calouste Gulbenkian). 
Foi membro do Teatro da Garagem, entre 
1993 e 2001. Trabalhou como actor com 
Jorge Silva Melo, João Mota, Jorge Listo-
pad, Artur Ramos, Rogério de Carvalho, Ál-
varo Correia, Miguel Loureiro, entre outros. 

Em 2002, fundou a Mala Voadora, com José 
Capela, com quem partilha a direcção ar-

tística da companhia. Dirige os espectácu-
los da companhia desde 2004. 

Foi distinguido pelo júri do Prémio Maria 
Madalena de Azeredo Perdigão com uma 
Menção Honrosa, pela encenação de Os 
Justos. Em 2007, foi convidado para ence-
nar um espectáculo para o fórum O Estado 
do Mundo, no âmbito do programa da co-
memoração dos 50 anos da Fundação Ca-
louste Gulbenkian.

É co-director artístico da companhia per-
formativa inglesa Third Angel, com a qual 
encena, escreve e actua. O trabalho dos 
Third Angel engloba actuações ao vivo, Ins-

talação, Vídeo, Filme e Fotografia, tendo 
já sido apresentado por toda a Europa. Al-
guns dos seus trabalhos de vídeo, realiza-
dos em colaboração com Christopher Hall, 

Escritor e performer natural de Man-
chester, Inglaterra. Estudou no Workshop 
Theatre, Universidade de Leeds. É membro 
fundador do Unlimited Theatre. 

As suas peças já foram apresentadas em 
diversos países, nomeadamente Portugal, 
Japão, Estados Unidos da América e Ale-
manha. Nos últimos anos, tem escrito e 
interpretado regularmente com os Third 
Angel, tendo feito parte do espectáculo 
Presumptiom, que foi apresentado em Por-
tugal.

Actualmente, encontra-se também a tra-
balhar num conjunto de oito peças a solo, 
as mais recentes das quais foram apresen-
tadas no Soho Theatre, em Londres, e no 
festival Queer Up North, de Manchester. As 
peças serão futuramente editadas sob o tí-
tulo Eating Wasps.

foram já mostrados em Portugal, como por 
exemplo An Acquired Taste, Snow e Travels. 

Em 2007, coordenou o Programa Criativida-
de e Criação Artística da Fundação Calouste 
Gulbenkian, em Lisboa. 

Alexander Kelly é actualmente artist-in-resi-
dence na Leeds Metropolitan University. 

As suas publicações mais recentes in-
cluem os livros The Dust Archive, em co-
laboração com Annie Lloyd, e Ghostwriting 
For Performance: Third Angel’s The Lad Lit 
Project. 

jorge andrade

aleXander KellY 

ChrIs thorpe 

bIografIas

autoria e Interpretação Jorge Andrade, Alexander Kelly e Chris Thorpe
desenho de luz James Harrison
Co-produção Teatro Maria Matos, sheffield Theatres e 
PAZZ Performing Arts Festival em associação com Worldmapper.org

Desde 2008, artistas das duas companhias 
têm colaborado, recolhendo e desenvol-
vendo histórias e imaginando um espectá-
culo a partir delas.

Apresentado no âmbito da 
rede de programação cultural
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As histórias e contos de fadas fazem par-
te da identidade cultural de qualquer ser 
humano. Na verdade, são as personagens 
dessas histórias que alimentam a imagi-
nação colectiva.

E se todas as histórias contadas na infân-
cia se cruzassem numa só? Em Histórias 
Suspensas, isso é possível através de um 
armário que guarda segredos. Esta caixa 

tridimensional, habitada por três conta-
dores de histórias, revela conto atrás de 
conto, fazendo suspender a acção e o en-
redo no tempo, surpreendendo quem em-
barca nesta aventura. As portas abrem-se 
e fecham-se, expondo e ocultando perso-
nagens e situações que transportam o pú-
blico para o imaginário infantil dos contos 
e fábulas de encantar.

TEaTRO

07 a 09 dez

hIstórIas suspensas
coMpanhia radar 360º

ter e qui 15h00 | 45 min. aprox. 
Público-alvo 1º ciclo do ensino básico 
Preço 2,53

ter 21h00 e qua 16h30 | 45 min. aprox. 
Público-alvo famílias
Preços: a (53 a 103) / jovem 53
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Gustavia reúne duas coreógrafas com per-
cursos pessoais e profissionais diferentes, 
mas que partilham a reflexão sobre o futuro 
da Arte e da representação em particular. As 
duas artistas debruçam-se sobre o universo 
do burlesco clássico, entendendo este uni-
verso não como um género, mas como um 
espaço de reflexão de formas e de métodos. 
O objectivo de ambas é abordar o que está es-
condido na Dança e nos corpos.

Assim, no espectáculo, Gustavia é uma mulher 
que procura falar livremente sobre as princi-
pais questões que transcendem os aspectos 
considerados intemporais, como, a mulher, a 
morte, o Teatro, a representação e o artista, 
com vista a partilhar as inquietudes, as catás-
trofes e  as qualidades da sua profissão.

Uma oportunidade de ver em palco duas refe-
rências da Dança europeia.

dança

11 dez

gustavIa
de e com Mathilde Monnier (fr) e la ribot (ch)

sáb 21h30 | 60 min.
Preços: b (7,53 a 153) / jovem 53

m/ 12 anos

ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL

Neste armário de fabricar sonhos, as pos-
sibilidades são infinitas e o limite é a pró-
pria imaginação.

direcção artística Joana Providência
direcção técnica emanuel santos
Intérpretes e Co-criadores António oliveira, Filipe Caco e Julieta Rodrigues
Cenário A2G Arquitectura – Ângela Frias e Gonçalo Dias
desenho de som Flanco
figurinos Julieta Rodrigues
adereços susete Rebelo
Co-produção RADAR 360º Associação Cultural e Teatro Maria Matos
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Intérpretes Mathilde Monnier e La Ribot
luz Éric Wurtz
produção sonora olivier Renouf
Colaboração Cénica Annie Tolleter
figurinos Dominique Fabrègue, 
assistida por Laurence Alquier
Co-produção Festival Montpellier Danse 08; Centre Pompidou - Les spectacles Vivants; Festival d’Automne; Théâtre de la Ville, 
Paris; Centre de Développement Chorégraphique, Toulouse; Midi-Pyrénées, Culturgest, Lisboa; La Comédie de Genève; Mercat de 
les Flors, Barcelone; La Ribot, Genève; Centre Chorégraphique National de Montpellier Languedoc, Roussillon
Co-apresentação Teatro Nacional são João e Teatro Municipal de Almada
neste projecto, la ribot é financiada por Pro Helvetica, swiss Arts Council e Canton of Geneva and the City of Geneva – Départ-
ment de la Culture

Recebeu o prémio do Ministério da Cultura 
no Concurso de Bagnolet, em 1986.

Colaborou com Jean François nas peças Pu-
dique acide, Extasis, Mort de rire sont des-
pièces turbulentes, durante a década de 80.

Após estas colaborações, Mathilde Mon-
nier decide enveredar por uma carreira a 
solo, criando em nome próprio Je ne vois 
pás la femme cachée dans la forêt (1988), 
Chinoiserie (1991), e Pour Antigone (1993).

 Em 1994, foi nomeada para dirigir o Centre 
Chorégraphique National de Montpellier 
Languedoc – Roussilon.

De 1995 a 1997, a coreógrafa continua a 
apostar em criações a solo como Nuit 
(1995), L’Atelier en pièces (1996) e Arrêtez, 
arrêtons, arrête (1997).

Em 2001, assinou a peça Signé, Signé, numa 
evocação de Mercê Cunninghan. Já em 2002, 
criou a peça Allitérations, uma espécie de 
conferência/espectáculo de Dança, que con-
ta com a colaboração do filósofo Jean-Luc 

Nancy e o compositor Eirkm.

As criações de Mathilde Monnier inspiram-
se numa reflexão profunda sobre a Dança, 
sobre a sua origem e sobre qual o papel 
que o prazer tem na Dança.

Em 2005, criou La Place du Singe, em co-
laboração com a escritora Christine An-
got, bem como frère&soeur, para o Festival 
d’Avignon.

No ano de 2006, o percurso da coreógrafa 
é marcado pela colaboração com o cantor 
Philippe Katerine.

Em Fevereiro de 2008, ela aceita o convite da 
Filarmónica de Berlim para coreografar a ópe-
ra Surrogate Cities de Heiner Goebbels. Mais 
de 130 amadores participaram na peça.

Paralelamente, a coreógrafa colaborou nos 
filmes Chinoiseries et Bruit blanc tous deux 
réalisés, E pour eux réalisé e Vers Mathilde.

No campo das publicações, editou três li-
vros: Dehors la danse, MW e Allitérations.

mathIlde monnIer

bIografIas

Nasceu em Madrid, mas desenvolveu 
grande parte da sua carreira em Londres, 
entre 1997 e 2004. Actualmente, vive e tra-
balha em Genebra. 

Sob o nome de La Ribot criou diversas 
coreografias que cruzam a Dança Con-
temporânea, com as Artes Cénicas, a Per-
formance e o Vídeo. Criações que foram 
reconhecidas pela critica especializada e 
consequentemente premiadas. O trabalho 
de La Ribot assenta numa trabalho árduo 
de pesquisa sobre a Dança, sobre o tempo 

e o espaço A coreógrafa e intérprete utiliza 
a Dança como forma de contestar a disci-
plinaridade rígida.

Desde 2000, La Ribot tem manifestado um 
interesse especial pelo Vídeo, um gosto 
que a levou a filmar as diversas partes do 
corpo em movimento.

la rIbot
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Les Slovaks estão sob o olhar atento da crí-
tica internacional, tendo já trabalhado com 
coreógrafos de renome como Anne Teresa de 
Keersmaeker, Wim Vandekeybus, Sidi Lar-
bi Cherkaoui, entre outros. Após 15 anos de 
trabalho conjunto e de sete anos de convivên-
cia, os intérpretes da companhia Les Slovaks 
apresentam, em estreia nacional, a primeira 
coreografia colectiva da companhia. Em Ope-
ning Night, cinco intérpretes e um violinista 
convidam o público a entrar num universo 

de memórias passadas mas também de fu-
turas lembranças sobre o presente. Trata-se 
de uma ode refinada às raízes dos bailarinos, 
onde se combina a Dança Contemporânea 
com a Dança Tradicional da Eslováquia de 
forma equilibrada e inovadora. Neste espectá-
culo, cada intérprete expressa o seu estilo indi-
vidual, ao mesmo tempo que partilha a expe-
riência colectiva que possui, inspirando-se na 
música ao vivo que é composta pelo violinista 
de serviço.

dança

17 dez

openIng nIght
de les sloVaKs dance collectiVe (sK)

sex 21h30 | 60 min. aprox.
preços: b (7,53 a 153) / jovem 53

m/ 6 anos

* preço especial na compra de bilhete para os dois espectáculos de les slovaks dance Collective: 153
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Coreografia e interpretação Milan Herich, Anton Lachky, Milan Tomasik, Peter Jasko e Martin Kilvady
Composição e Música ao Vivo simon Thierrée
Cenografia Les slovaKs Dance Collective
Desenho de Luz Hans Valcke e Joris De Bolle
Figurinos Mat Voorter e Pepa Martinez
Director Técnico Joris De Bolle
Produção Phileas Productions - ulti’mates / ULTiMA VeZ
Co-produção Teatre Mercat de les Flors, espanha, e Fondazione Musica per Roma, itália
Parcerias DCJ – Dans Centrum Jette, Bélgica, e BUDA Kunstencentrum, Bélgica

A Dança tem mais a ver com o corpo do que com a mente. Este é o princípio e o lema da companhia 
Les Slovaks Dance Collective. Opening Night é definitivamente um espectáculo que expressa o 
prazer do movimento e do próprio corpo.

Christoph Lindenbauer, Julho de 2008

Cinco jovens dinâmicos e um violinista virtuoso brindam o público com um entretenimento sofisti-
cado. Dança, diálogos enérgicos, canções e música encantam o público

Lilian Harlander in Drehpunktkultur, Julho de 2008

Imprensa sobre OPENING NIGHt

Nasceu em 1974, em Banska Bystrica, Es-
lováquia, local onde completou o ensino 
secundário. Iniciou a sua formação na área 
da Dança de Contemporânea num progra-
ma de formação de professores na Univer-
sidade Comenius de Bratislava, da Escola 
de Música e Artes Dramáticas.

Jan Durovcik, Miroslava Kovarova e Libor 
Vaculik foram os coreógrafos e os profes-
sores que mais influenciaram o seu desen-
volvimento enquanto intérprete.

Entre 1992 e 1996, integrou o Torzo Ballet 
Company, em Bratislava e participou em 

diversas produções do Teatro Nacional 
Eslovaco. Em 1997, ingressou no Magyar 
Fesztivál Ballet, em Budapeste.

Durante o verão de 1997, ingressou na com-
panhia de Dança da coreógrafa Anne Teresa 
de Keersmaeker, Companhia ROSAS, em 
Bruxelas. O intérprete integrou as criações 
Would, Mikrocosmos e Achterland.

Entre 2001 e 2004, colaborou com o coreó-
grafo Robert Olivan na criação de Natural 
Strange Days e De Farra.

Na temporada 2002 - 2003, Martin Kilvady 

Nasceu em 1982, na Eslováquia. Teve con-
tacto com a Dança na companhia de Dança 
Folclórica de Dumbier, Eslováquia.

Ingressou na Universidade de Música e 
Artes Dramáticas, em Bratislava, antes de 
entrar na Escola Internacional de Dança 
PARTS, em Bruxelas (2002), sob a direcção 
de Anne Teresa de Keersmaeker. 

Peter Jasko tem desenvolvido uma activi-
dade profissional que cruza a Dança Con-
temporânea (Dance Studio, 1998, Zuzana 
Hajkova, 2000) com o Ballet (JG Tajovsky, 
1999, Marta Polakova and Friends, 2001) e 
com diversos tipos de performances e im-
provisações. 

Desde 2005, que colabora com David Zam-
brano como performer e assistente nas 
suas aulas, workshops e projectos.

Em 2007, juntou-se a Sidi Larbi Cherkaoui 
na criação de Mytht.

Enquanto coreógrafo, criou as seguintes 
peças: A, 1998, Nurofen, 1999, Inner Order, 
2000, e Sextet, 2001.

Iniciou a sua experiência como professor 
de Dança, em 2001, na Escola Básica de 
Dança de Bystrica, na Eslovóquia. Actual-
mente, Peter Jasko é professor regular em 
diversas escolas de Dança: Arnem (Holan-
da), Cultural Center Bornem (Bélgica), Tor-
tosa (Espanha), Olten (Suíça), Amsterdam 
(Holanda), Michèle Anne de Mey studio 
(Bruxelas), Ljubjana (Eslóvenia) and EDDC 
Arnem (Holanda) HID Lier, Studio Jette, 
Kunstmaniora, Berchem cultural centre 
(Bélgica) 

Durante o Verão de 1997, tornou-se mem-
bro da companhia de Anne Teresa de 
Keersmaeker, ROSAS, em Bruxelas.

Nasceu em 1982 e começou a dançar com 
cinco anos na Companhia de Dança Folcló-
rica Maly Vtácnik. Continuou os seus estu-
dos de Dança no Conservatório de Bellu JL 
Banská Bystrica, onde colaborou com di-
versos amigos e participou no Moving Aca-
demy for Performing Arts.

Após o Conservatório, ingressou na Uni-
versidade de Bratislava, em 2001, tendo, 
posteriormente optado por continuar a sua 
formação na PARTS, liderada por Anne Te-
resa de Keersmaeker (Bélgica).

Anton Lachky tornou-se membro da com-

trabalhou numa companhia de Circo.

Começou a dar aulas de Dança em 1991 e, 
desde 2001, tem vindo a preparar progra-

mas de ensino para companhias de Dan-
ça como ROSAS, Última Vez e Charleroi 
Danse, assim como tem vindo a orientar 
workshops em diversas escolas e festivais.

martIn KIlvadY

peter jasKo

anton laChKY

bIografIas
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panhia Akram Khan, em Março de 2004, 
tendo participado numa tournée interna-
cional durante dois anos.

Como coreógrafo, criou as peças Blue 
Moon, Water in the Mind e The Trip, que teve 
estreia absoluta na Bélgica.

Nasceu em 1980. Durante 11 anos, estudou 
Dança na Companhia de Dança Folclórica 
Dumbier. 

Prosseguiu com os seus estudos em 2000, 
no Conservatório JB Bella.

Após os estudos, o intérprete ingressou na 
companhia profissional Dance Studio, lide-
rada por Zuzana Hajkova.

Tem vindo a colaborar com coreógrafos da 
Eslováquia, mas também de outros países.

Em 2002, o intérprete abandonou a Univer-
sidade de Bratislava para entrar na Escola 
Internacional PARTS, em Bruxelas.

Em 2005, juntou-se à Companhia Ultima 
Vez e Wim Vandekeybus para diversas co-
laborações. 

Desde 2000, Milan Herich é assistente  nas 
aulas de David Zambrano e colabora diver-
sas vezes com este coreógrafo.

Nasceu em 1981, na Eslováquia. Estudou 
Dança no Conservatório JL Bellu e na 
Academia de Artes Perfomativas, em Bra-
tislava. Em 2004, terminou os estudos na 
escola internacional de Dança PARTS, em 
Bruxelas, liderado por Ana Teresa Keers-
maeker.

Desde 2000, colabora com a coreógrafa 
alemã Eva Weissmann e sob a sua super-
visão criou as peças Doctor Faustus Lights 
the Lights e Conflictuus Perfor (u) mtanz.

Em 2001, ingressou no Impuls Tanz Festival, 
em Viena, como bolseiro e no mesmo ano 

efectou uma tournê com a companhia ho-
landesa MAPA (Moving Academy for Per-
forming Art).

Em 2004, recebeu o Prémio Cidade de Prie-
vidza, como reconhecimento do trabalho 
levado a cabo pelo intérprete e coreógrafo 
dentro e fora da Eslováquia.

Em 2006, criou o solo Within.

mIlan herICh 

mIlan tomásIK

Em Journey Home, a companhia Les Slo-
vaks Dance Collective inventa uma nova 
forma de contar histórias, através da re-
criação de um contador de histórias que se 
inspira nos filmes mudos e nas diferenças 
culturais e tradicionais entre a Europa de 
Leste e a Europa de Oeste. 

Em palco, seis intérpretes e um músico 
apresentam um caleidoscópio de imagens 
e composições fragmentadas através de 

movimentos típicos da Dança Contempo-
rânea orquestrados em consonância com 
coreografias típicas da Dança Folclórica da 
Eslováquia. O intuito da companhia é dar a 
conhecer um pouco da história deste país, 
onde cada noite de convívio dançado é um 
puzzle de diferentes coreografias e influên-
cias culturais.

dança

18 dez

journeY home
de les sloVaKs dance collectiVe (sK)

sáb 21h30 | 60 min. aprox.
Preços: b (7,53 a 153) / jovem 53

m/ 6 anos

* preço especial na compra de bilhete para os dois espectáculos de les slovaks dance Collective: 153

©
 h

er
m

an
 s

or
ge

lo
os



96 97

Nasceu em 1974, em Banska Bystrica, Es-
lováquia, local onde completou o ensino 
secundário. Iniciou a sua formação na área 
da Dança de Contemporânea num progra-
ma de formação de professores na Univer-
sidade Comenius de Bratislava, da Escola 
de Música e Artes Dramáticas.

Jan Durovcik, Miroslava Kovarova e Libor 
Vaculik foram os coreógrafos e os profes-
sores que mais influenciaram o seu desen-
volvimento enquanto intérprete.

Entre 1992 e 1996, integrou o Torzo Ballet 
Company, em Bratislava e participou em 
diversas produções do Teatro Nacional 
Eslovaco. Em 1997, ingressou no Magyar 
Fesztivál Ballet, em Budapeste.

Durante o verão de 1997, ingressou na com-
panhia de Dança da coreógrafa Anne Teresa 
de Keersmaeker, Companhia ROSAS, em 
Bruxelas. O intérprete integrou as criações 
Would, Mikrocosmos e Achterland.

Entre 2001 e 2004, colaborou com o coreó-
grafo Robert Olivan na criação de Natural 
Strange Days e De Farra.

Na temporada 2002 - 2003, Martin Kilvady 
trabalhou numa companhia de Circo.

Começou a dar aulas de Dança em 1991 e, 
desde 2001, tem vindo a preparar progra-
mas de ensino para companhias de Dan-
ça como ROSAS, Última Vez e Charleroi 
Danse, assim como tem vindo a orientar 
workshops em diversas escolas e festivais.

Nasceu em 1982, na Eslováquia. Teve con-
tacto com a Dança na companhia de Dança 
Folclórica de Dumbier, Eslováquia.

Ingressou na Universidade de Música e 
Artes Dramáticas, em Bratislava, antes de 
entrar na Escola Internacional de Dança 
PARTS, em Bruxelas (2002), sob a direcção 
de Anne Teresa de Keersmaeker. 

Peter Jasko tem desenvolvido uma activi-
dade profissional que cruza a Dança Con-
temporânea (Dance Studio, 1998, Zuzana 
Hajkova, 2000) com o Ballet (JG Tajovsky, 
1999, Marta Polakova and Friends, 2001) e 
com diversos tipos de performances e im-
provisações. 

Desde 2005, que colabora com David Zam-
brano como performer e assistente nas 
suas aulas, workshops e projectos.

Em 2007, juntou-se a Sidi Larbi Cherkaoui 
na criação de Mytht.

Enquanto coreógrafo, criou as seguintes 
peças: A, 1998, Nurofen, 1999, Inner Order, 
2000, e Sextet, 2001.

Iniciou a sua experiência como professor 
de Dança, em 2001, na Escola Básica de 
Dança de Bystrica, na Eslovóquia. Actual-
mente, Peter Jasko é professor regular em 
diversas escolas de Dança: Arnem (Holan-
da), Cultural Center Bornem (Bélgica), Tor-
tosa (Espanha), Olten (Suíça), Amsterdam 
(Holanda), Michèle Anne de Mey studio 
(Bruxelas), Ljubjana (Eslóvenia) and EDDC 
Arnem (Holanda) HID Lier, Studio Jette, 
Kunstmaniora, Berchem cultural centre 
(Bélgica) 

Durante o Verão de 1997, tornou-se mem-
bro da companhia de Anne Teresa de 
Keersmaeker, ROSAS, em Bruxelas.

Nasceu em 1982 e começou a dançar com 
cinco anos na Companhia de Dança Folcló-
rica Maly Vtácnik. Continuou os seus estu-
dos de Dança no Conservatório de Bellu JL 
Banská Bystrica, onde colaborou com di-
versos amigos e participou no Moving Aca-
demy for Performing Arts.

Após o Conservatório, ingressou na Uni-
versidade de Bratislava, em 2001, tendo, 
posteriormente optado por continuar a sua 
formação na PARTS, liderada por Anne Te-
resa de Keersmaeker (Bélgica).

Anton Lachky tornou-se membro da com-
panhia Akram Khan, em Março de 2004, 
tendo participado numa tournée interna-
cional durante dois anos.

Como coreógrafo, criou as peças Blue 
Moon, Water in the Mind e The Trip, que teve 
estreia absoluta na Bélgica.

martIn KIlvadY

peter jasKo

anton laChKY

bIografIas

Coreografia e Interpretação Milan Herich, Anton Lachky, Milan Tomasik, Peter Jasko e Martin Kilvady
Composição e música ao vivo simon Thierrée
Cenografia Les slovaks Dance Collective e Joris De Bolle
desenho de luz Joris De Bolle
figurinos Mat Voorter e Pepa Martinez
produção Phileas Productions
Co-produção Hellerau - european Center for the Arts Dresden, Alemanha; Kaaitheater, Bélgica; 
Charleroi – Danses, Bélgica, e Teatre Mercat de les Flors, espanha
parcerias DCJ – Dans Centrum Jette, Bélgica
financiamento Ministry of the Flemish Community e Flemish Community Commission Brussels
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Nasceu em 1980. Durante 11 anos, estudou 
Dança na Companhia de Dança Folclórica 
Dumbier. 

Prosseguiu com os seus estudos em 2000, 
no Conservatório JB Bella.

Após os estudos, o intérprete ingressou na 
companhia profissional Dance Studio, lide-
rada por Zuzana Hajkova.

Tem vindo a colaborar com coreógrafos da 
Eslováquia, mas também de outros países.

Em 2002, o intérprete abandonou a Univer-
sidade de Bratislava para entrar na Escola 
Internacional PARTS, em Bruxelas.

Em 2005, juntou-se à Companhia Ultima 
Vez e Wim Vandekeybus para diversas co-
laborações. 

Desde 2000, Milan Herich é assistente  nas 
aulas de David Zambrano e colabora diver-
sas vezes com este coreógrafo.

Nasceu em 1981, na Eslováquia. Estudou 
Dança no Conservatório JL Bellu e na 
Academia de Artes Perfomativas, em Bra-
tislava. Em 2004, terminou os estudos na 
escola internacional de Dança PARTS, em 
Bruxelas, liderado por Ana Teresa Keers-
maeker.

Desde 2000, colabora com a coreógrafa 
alemã Eva Weissmann e sob a sua super-
visão criou as peças Doctor Faustus Lights 
the Lights e Conflictuus Perfor (u) mtanz.

Em 2001, ingressou no Impuls Tanz Festival, 
em Viena, como bolseiro e no mesmo ano 
efectou uma tournê com a companhia ho-

landesa MAPA (Moving Academy for Per-
forming Art).

Em 2004, recebeu o Prémio Cidade de Prie-
vidza, como reconhecimento do trabalho 
levado a cabo pelo intérprete e coreógrafo 
dentro e fora da Eslováquia.

Em 2006, criou o solo Within.

mIlan herICh 

mIlan tomásIK
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VISITAS/ OFICINAS 

o formato das visitas/oficinas foi concebido em função do 
público escolar, adaptando os percursos, os conteúdos e os 
objectivos a cada nível de ensino. Através de estratégias e 
recursos pedagógicos e criativos, estas visitas/oficinas de 
sensibilização procuram despertar o espírito de descoberta, 
de aprendizagem e de interpretação e apelar aos sentidos, na 
interacção com os espaços e as memórias do Teatro.

devido ao elevado número de actividades a decorrer nas 
instalações do teatro Viriato, este quadrimestre (setem-
bro a dezembro) não é possível disponibilizar datas para a 
realização de visitas guiadas para grupos escolares e or-
ganizados. contamos com a sua comprensão e esperamos 
retomar as mesmas no próximo quadrimestre. 

aproveite para consultar todas as actividades programa-
das, no âmbito do sentido criativo! 



    algumas vantagens: 

·  Descontos na aquisição de bilhetes;

·  Descontos no Bar do Teatro;

·  Benefícios fiscais; 

·  Descontos idênticos aos sócios da ACeRT, para
   a programação do Novo Ciclo ACeRT/Tondela;

·  Descontos idênticos aos sócios do Cine Clube 
   de Viseu para a respectiva programação; 

·  Descontos na programação do Teatro Municipal 
   da Guarda (15% para a categoria Largo, 30% 
   para as restantes categorias; 

·  oferta de 30 pontos/51 no cartão FNAC, 
   aquando da adesão a este cartão (esta oferta
   não é cumulável com outras promoções); 

·  Desconto 10% na aquisição de livros na extensão
   da livraria Bertrand, no foyer do Teatro Viriato. 

FAçA-se Amigo do TeATro ViriATo 

A PARTIR 
DE 533 por ano!

seja o primeiro a conhecer a programação e usufrua de 
bilhetes gratuitos e de descontos no Teatro Viriato, e noutras 
instituições culturais da região, nossas parceiras. 

©
 d

r

faça-se amIgo... 
o Melhor dos presentes!



vIrIato teatro munICIpal

largo mouzinho de albuquerque

apartado 1057 · 3511-501 vIseu 

bilheteira 232 480 119 · de 2ª a 6ª feira, das 13h00 às 19h00 

geral 232 480 110 · fax 232 480 111 

site www.teatroviriato.com

e-mail geral@teatroviriato.com

mais informações:

Ana Filipa Rodrigues · Técnica de Imprensa e Comunicação
e-mail anarodrigues@teatroviriato.com · telefone 232 480 110

Marisa Miranda · Imprensa e Comunicação
e-mail marisamiranda@teatroviriato.com · telefone 232 480 117

serviço de imprensa online http://www.teatroviriato.com


