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Coprodução Teatro do Bairro Alto e Teatro Viriato

A NOSSA CIDADE
Este espetáculo junta, pela primeira vez, as companhias auéééu – Teatro, Os
Possessos e Teatro da Cidade, em torno de um texto que remonta a um lugar
e a um tempo que não são os nossos. Em “Our Town”, de Thornton Wilder,
descreve-se a vida dos habitantes de uma cidadezinha norte-americana no
início do séc. XX. Aí, em Grover’s Corners, podemos ver a vida de todos os
dias, o amor, o casamento e a morte através de episódios evocados pela
personagem de um diretor de cena que conduz toda a narrativa e convoca o
espectador a imaginar aquelas ruas, famílias e relações. A banalidade dos dias
é contada através de um mecanismo meta-teatral que permite ver e rever a
vida. Afinal, esse é o lugar que o teatro pode oferecer: um encontro com os
mortos onde podemos ver a própria vida.
Aqui, desenhamos uma cidade a várias mãos para nos vermos nela. Para
vermos o que herdámos das cidades desconhecidas e o que fazemos com as
cidades que já conhecemos. A força deste encontro nasce de uma vontade
de questionamento, diálogo e observação conjunta sobre a forma como cada
companhia e cada um de nós está – no teatro e na cidade.
FUNDAMENTAÇÃO ARTÍSTICA
Desafiados pelo Teatro do Bairro Alto para se apresentarem na programação
de abertura deste equipamento municipal de Lisboa em 2020, este grande e
improvável coletivo serve-se da peça “Our Town” para repensar a cidade que
temos e a que cidade queremos construir – é definitivamente uma cidade
dialogada, esta que se experimenta erguer, desenhada a várias mãos; um
elenco numeroso que vai ao encontro das 23 personagens presentes na peça
– personagens que correspondem a famílias inteiras que nos são descritas no
seu modo de se organizarem e de se relacionarem.
Apesar de toda a narrativa ser concreta naquilo a que se refere – a tudo o
que habita aquela cidade –, Thornton Wilder não deixa de abrir espaço à
possibilidade de abstração. Ao retirar o cenário e os elementos circunstanciais
da peça (a maioria das ações são mimetizadas), o autor convida o espectador
a projetar a moldura onde inserir os gestos, os sentimentos e os conflitos
daqueles habitantes, o que potencia o jogo entre o espaço da memória e o
do presente, entre uma história que não nos pertence e uma história que é
a nossa, entre as famílias que se criam através da narrativa e as «famílias»
previamente construídas – as que chamamos companhias.
Esta é uma fronteira que tanto se evidencia como se dissolve, mostrando-nos
que podemos ser aquilo que contamos.
As três companhias pretendem coabitar a «cidade-fantasma» de Grover’s
Corners de modo a verem o que de seu há nela – um encontro com os mortos
que lhes permitirá, tal como Wilder sugere, ver a própria vida.
E aí, em Grovers Corner’s, numa terra que lhes é estranha, constata-se que a
vida acaba da mesma maneira. Acaba, sem a vermos com a atenção merecida.
Andamos enrolados na espuma dos dias sem darmos por eles a passar:
sem vermos os pequenos-almoços em família; sem vermos que estamos
consumidos pelo medo do futuro; sem vermos que estamos iguais aos nossos
pais e aos nossos avós; sem vermos os desejos mais íntimos; sem vermos as
expectativas falhadas de um casamento; sem vermos os gestos de quem se
ama, como se fosse pela última vez; sem vermos o brilho da lua, e o tique-taque do relógio, e os banhos de água quente, e os mexericos das vizinhas,
e os girassóis. Thornton Wilder dá-nos a ver tudo isso – a banalidade no seu
esplendor. Dá-nos a vê-la para que a vejamos na vida, enquanto pudermos.
Afinal é esse o poder que o teatro nos dá – parar para ver. E é isso que a
personagem Emily, já depois de morta, mais teme: que os vivos nunca se
vejam. Vejamos Grover’s Corners para que se veja o mundo.
A vontade de ler em conjunto e aos dias de hoje o texto que Wilder nos oferece
alia-se ao desejo da tradução do texto original em português, inexistente até à
data. A tradução pretende fazer parte de uma metodologia enriquecedora para
o processo de ensaios, uma vez que passará por três fases – uma tradução
prévia organizada por alguns dos intérpretes do espetáculo; uma segunda
fase, a qual se que se manterá nos processos de ensaios, que se caracteriza
pela procura da tradução o mais adequada à linguagem oral; e uma terceira
fase, que consiste na fixação do texto traduzido revisto, enquanto texto final
do espetáculo. Apesar de se manter a integridade da versão original, esta
tradução própria possibilitará um diálogo mais íntimo com as palavras do
autor ao longo do processo de criação e uma apropriação do texto escrito,
inevitavelmente intrínseco à linguagem do espetáculo e às características do
coletivo que o produz.
OBJETIVOS DO PROJETO
Este é um projeto de Teatro, que parte de um texto teatral que é herança
da dramaturgia universal, escrito no século passado, que nunca foi levado
à cena em Portugal, e que será desenvolvido por três jovens companhias
profissionais de teatro de Lisboa. Para além do carácter emergente do trabalho
das companhias envolvidas, todo o projeto se alicerça numa ideia primeira
de experimentação teatral como raramente é concedido fazer: uma produção
assinada por três companhias de teatro é proposta em si experimental; não
conhecendo casos que permitam antecipar o resultado do trabalho. Das
companhias envolvidas, embora de uma geração ainda bastante jovem,
já se notam percursos individuais e em coletivo com identidade distinta, e
reconhecidos como promissores de uma próxima geração de criadores e atores
muito habilitados quer para a criação e interpretação como para a produção de
projetos de maior estrutura e dimensão.
A experimentação artística é uma condição prioritária do projeto, ao
provocar um desafio criativo de refletir sobre o organismo vivo da Cidade
contemporânea em confronto com o modo de vida catual dos seus habitantes
e também das suas comunidades artísticas. Numa sociedade cada vez mais
individualizada, este é um projeto inovador, que se desafia ao diálogo e à busca
pela escuta; é um projeto que dá espaço para se pensar que cidades temos e
que cidades queremos para o futuro.
É inerente a esta reflexão proposta pela junção de três companhias e
pelo próprio texto, a reflexão sobre as linguagens e estéticas no Teatro
contemporâneo. É, assim, fundamental cruzar a linguagem escrita do início do
século XX com as linguagens e estéticas do nosso tempo. O cruzamento desta
temporalidade permite desafiar o processo criativo numa procura assente no
diálogo de uma estética inovadora na altura com uma linguagem que hoje pode
potenciar ainda mais a meta-teatralidade no teatro contemporâneo, e daí advir
o ponto de vista crítico e artístico sobre esta Nossa Cidade. Neste sentido, este
é um projeto que, pelo seu tão rico e dinamizador núcleo de criadores, potência
o questionamento sobre que abordagens pertinentes se podem fazer nos
nossos dias, na relação com o teatro, com as outras linguagens artísticas, com
os espectadores e entre os próprios criadores.
A peça de Wilder surge como objeto comum para o qual os olhares se irão
confluir. A tradução do texto original “Our Town” será também uma experiência
inovadora para estes artistas - uma pesquisa feita ao longo do processo
criativo que levará a uma proximidade com a língua e universo artístico do
autor e a um diálogo constante entre os membros do grupo, provenientes de
diferentes formações académicas. Não existe a figura do encenador, nem a
figura de alguém que dirige ou coordena o trabalho entre as três companhias
– é um trabalho que se pretende selvagem, anárquico, que vive da descoberta,
da novidade e da contaminação perante outras práticas e outros tempos na
criação. Propõe repensar lógicas e mecanismos - uma abertura que permitirá
uma atualização na dinâmica já existente nos diferentes núcleos.
A possibilidade de transportar a peça para outras quatro localidades do país
para além de Lisboa surge da colaboração com diversos parceiros nacionais
que a coproduzem e/ou apresentam, que familiarizados de alguma forma com
o trabalho das companhias e/ou intervenientes, demonstram confiança no
potencial de qualidade do projeto e na capacidade de produção do coletivo seu
responsável. “A Nossa Cidade” conhece também, assim, outras geografias, cria
relação com outros e mais espectadores, partilhando pelo território nacional a
reflexão sobre a universalidade da experiência coletiva que lhe serve de pano
de fundo.
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auéééu- Teatro, Os Possessos e Teatro da Cidade

AS 3 COMPANHIAS
Os Possessos formaram-se primeiro em 2013, os auéééu - Teatro
seguiram-se em 2014 e, em 2015, o Teatro da Cidade. Três coletivos
artísticos de Lisboa recentes que têm em comum trabalharem em torno
de projetos teatrais e performativos, procurarem desenvolver uma
dramaturgia de autoria própria e coletiva baseada no diálogo entre vários
ramos do saber e no cruzamento de várias linguagens artísticas ou não-artísticas. Alguns dos seus elementos cruzaram-se na Escola Superior
de Teatro e Cinema, e têm prosseguido carreiras no teatro, no cinema,
na música, mas também nas áreas das ciências e da literatura. Uma
companhia de teatro é um conjunto de pessoas que se junta sob o pretexto
de refletir sobre o seu tempo, as suas inquietações, os textos que desafiam.
A companhia forma-se por identificação, por afinidade. Como uma cidade,
uma companhia de teatro vai fortalecendo a sua identidade e edificando os
seus projetos individuais e coletivos.
Uma companhia de teatro é um conjunto de pessoas que se junta sob o
pretexto de refletir sobre o seu tempo, as suas inquietações, os textos que
desafiam. A companhia forma-se por identificação, por afinidade. Como
uma cidade, uma companhia de teatro vai fortalecendo a sua identidade e
edificando os seus projetos individuais e coletivos.
Este projeto surge da cumplicidade anterior à criação artística que
dissolve as fronteiras identitárias que distinguem Os Possessos do
auéééu-Teatro, do Teatro da Cidade; ou melhor dizendo, que se alimenta
e vive destas diferenças. Esta cumplicidade não se materializa apenas na
sua confirmação, na harmonia e na concordância: abre lugar à dúvida e
aos desafios promovidos por um diálogo que, antes de mais, permite o
questionamento de cada grupo sobre a forma como se está – no Teatro e na
Cidade.

AUÉÉÉU - TEATRO
A companhia auéééu – Teatro, fundada em 2014, é constituída por um
grupo de oito atores licenciados pela ESTC, de diversas idades e zonas
geográficas do país. A companhia ambiciona desenvolver uma dramaturgia
de autoria própria baseada no diálogo entre vários ramos do saber e no
cruzamento de várias linguagens artísticas e não-artísticas.
Após o exercício final da licenciatura, intitulado “Falta Tinta Vermelha”,
o grupo decidiu dar continuidade ao seu trabalho, apresentando este
espetáculo em contexto profissional. Nos anos seguintes, o grupo
apresentou o espetáculo “Tradição”, tendo vindo a integrar mais tarde
o Ciclo Recém-Nascidos’16 no TNDMII. Iniciou, em 2016, com o grupo de
dança Espaço Neutro, uma criação a partir da “Ilíada”, de Homero, que deu
origem à primeira parte da trilogia “9 Anos Depois”. A segunda parte, já
sem a colaboração do Espaço Neutro, foi apresentada, em 2017, e obteve o
apoio à circulação por parte da Fundação GDA, tendo vindo a ser realizada
em 2018. Estreou, em 2019, o espetáculo – “Um Passo Atrás”, cujo apoio
à criação, fornecido pela Fundação GDA e pela SPA, proporcionou um
processo no qual se inseriram residências ao longo do país e um Ciclo de
Inúteis Conversas organizado na Livraria Ferin.

OS POSSESSOS
Fundados em 2013 por Catarina Rôlo Salgueiro, João Pedro Mamede e
Nuno Gonçalo Rodrigues, Os Possessos são um coletivo artístico que reúne
pessoas de diversas áreas (teatro, cinema, música, ciência e literatura).
Atualmente com sete elementos, Os Possessos trabalham em torno de
projetos teatrais e performativos, tendo por base narrativas universais
e a criação de uma ficção comum sobre a realidade entre os artistas e o
público.
Desde 2013, apresentaram os espetáculos “Hanzel e Gretel” (2013),
“Rapsódia Batman” (2014), “II – A Mentira” (2015), “Marcha Invencível”
(2017) e “O Novo Mundo” (2018). Para além dos espetáculos, contam ainda
com várias performances e ações de curta duração tais como: “E uma
criança a ver…” (2012), “Speed – 8” (2015), “Ação Adiada” (2015), “Janeiras”
(2016), “O Tempo é uma Pastilha Elástica” (2017), e “Projeto Manifesta”
(2017).

TEATRO DA CIDADE
O Teatro da Cidade foi fundado em 2015, e tem como membros fundadores
Bernardo Souto, Guilherme Gomes, João Reixa, Nídia Roque e Rita Cabaço.
Em 2016, estreia-se com “Os Justos”, de Albert Camus, no Teatro do
Bairro Alto. Em 2017, estreia “Topografia”, uma criação coletiva a partir do
conceito de Comunidade, apresentado no Espaço da Ribeira – Primeiros
Sintomas, Festival de Almada, TNDMII II, no ciclo Recém-Nascidos, e na
Mostra de Teatro do Teatro Experimental de Cascais: Mostra-T; e “Orfeu
e Eurídice” e “Paragem 28” para a mostra Noites Curtas n’A Cidade
PreOcupada, organizada pelo Projeto Ruínas, em Montemor-o-Novo.
Em 2018, estreia, no CAL - Primeiros Sintomas, “Que boa ideia, virmos para
as montanhas”, texto e encenação de Guilherme Gomes, a partir de uma
música de Leonard Cohen (“Famous Blue Raincoat”), que fará parte da
programação do Festival de Almada 2019; e cria um ciclo de 4 conversasencontro chamado “Água Nova Para As Mesma Margens”, para a reflexão
a partir de textos filosóficos portugueses. Em 2019 cria pela primeira vez
um espetáculo a pensar no público infantil, “Agora, que o carro do sol já
passou”, um texto de Guilherme Gomes, a partir das “Metamorfoses” de
Ovídio, encenação de Nídia Roque e coprodução do Museu da Marioneta,
onde estreou.
Apresentam agora a sua quinta produção em coprodução com o TNDMII
– “Karoshi” – uma criação coletiva onde pretendem explorar os limites do
humano face ao excesso de trabalho nos dias de hoje.

Vivace Dão · Quinta do Perdigão • Andante Seridois • Adágio Ana Cristina Santos Almeida • Ana Maria
Albuquerque Sousa • Ana Paula Ramos Rebelo • Centro de Saúde Familiar de Viseu, Lda. • Conceição e Ricardo
Brazete • Eduardo Melo e Ana Andrade • Fernando Gomes Morais • Fernando Poças Figueiredo e Maria
Adelaide Poças • Isabel Pais e António Cabral Costa • Isaías Gomes Pinto • Joana Santareno Ferreira • João
José da Fonseca e Maria José Agra Regala da Fonseca • José Luís Abrantes • Júlia Alves • Júlio da Fonseca
Fernandes • Magdalena Rondeboom e Pieter Rondeboom • Maria de Fátima Ferreira • Maria de Lurdes Poças
• Marina Bastos • Martin Obrist e Maria João Obrist • Nanja Kroon • Paula Costa • Paula Cristina Cardoso •
Paula Nelas • Renato Lopes e Margarida Leitão • Júnior Beatriz Afonso Delgado • Gaspar Gomes • E outros
que optaram pelo anonimato.
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Swinnerton Programação • Colaboradores António Ribeiro de Carvalho Assuntos Jurídicos • José António
Loureiro Eletricidade • Contraponto Contabilidade • José António Pinto Encarregado da Proteção de Dados • Info
Things Informática • Carlos Fernandes e Raquel Balsa Fotografia de Espetáculo • Colaboração Especial José
Fernandes • Acolhimento do Público Ana Raquel Gonçalves, André Rodrigues, Catarina Loureiro, Diana Silva,
Filipa Antunes, Francisco Pereira, Joana Silva, João Almeida, José Vaz, Leonor Esteves, Luís Sousa, Natália
Rodrigues, Roberto Terra, Ricardo Meireles e Sandra Amaral
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