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17 JANEIRO‘21

com Albano Jerónimo, António Alvarenga, António Jorge Gonçalves,
Bruno Zhu, Fernando Mota, Filipe Raposo, Gonçalo Alegre, Isabel Soares Alves,
Henrique Amoedo, Gustavo Garcetti, Joana Craveiro, Joana Gama, João Almeida,
João Fiadeiro, João Pedro Silva, Jorge Novo, José Pedro Pinto,
São Castro e António M Cabrita, Liliana Velho, Luís Fernandes, Luiz Antunes,
Mariana Dionísio, Mickaël de Oliveira, Nuno Veiga, Paula Magalhães,
Pedro Santos Guerreiro, Odete Paiva, Ricardo Correia,
Rui Sousa, Tiago Resende

1 000 058.º ANIVERSÁRIO DA ARTE
Segundo o artista francês Robert Filliou, seguidor da corrente
artística Fluxus, há um milhão e cinquenta e oito anos, precisamente
a 17 de janeiro, alguém deixou cair uma esponja seca numa tina com
água e a arte nasceu. A 17 de janeiro de 1974, ainda a revolução não
ia no Carmo e já o multifacetado artista pluridisciplinar, Ernesto de
Sousa organizava o 1 000 011.º Aniversário da Arte no Círculo de
Artes Plásticas de Coimbra (CAPC), a primeira em Portugal.
Assim são os artistas, a frente de qualquer batalha, o anúncio de
boa sorte, os cometas que iluminam a noite mais escura.
Este ano, o Teatro Viriato escolhe esta data para iniciar a sua
temporada, nomeia Ernesto de Sousa para padrinho da arte de
2021, e celebra o nascimento da arte, brindando ao seu futuro e
convidando para se juntar à festa parceiros de longa data e novos
cúmplices.
Do Fluxus ao Vale do Côa, do futuro aos seus primórdios, é a arte
em toda a sua potência mutante e transformadora, que queremos
celebrar o ano inteiro através do encontro entre as nossas ideias
num espaço comum.
Queríamos levantar o nosso copo e fazer este brinde na vossa
companhia, ao vivo, in locco, mas mais uma vez os tempos nos
exigem que ocupemos o espaço da possibilidade com toda a
elasticidade que o nosso músculo da imaginação permite.
E assim faremos.
Como o fez Ernesto de Sousa, quando anunciou a nossa revolução
brindando à liberdade antes do tempo.
Como o fizeram tantos artistas, sem rede, mas também sem pejo,
correndo todos os riscos para dar voz às nossas ansiedades e
desejos como se não houvesse amanhã, podendo nós viver hoje com
tanto, graças a todos os que nos precederam.
As portas físicas do teatro fecham de novo, mas a luz continua acesa
neste palco digital onde vos apresentamos o que andámos a fazer
até ao último minuto antes de um novo confinamento para poder
partilhar com vocês.
O futuro é incerto.
Na verdade, sempre foi. Mas como sempre, a arte e os seus
devotos artistas continuarão a respirar, a ensaiar, a compor, e a
entregarem-se sem rede e toda a garra a este lugar tão frágil como
o mundo.
E nós, fiéis guardadores dos sonhos, registámos os seus passos
para podermos partilhar cada gesto convosco.
Patrícia Portela (Direção Artística)

ANIVERSÁRIO DA ARTE

IN A LANDSCAPE

uma introdução por Patrícia Portela

Joana Gama e Luís Fernandes
(música eletrónica e piano)

BRINDES À ARTE (vídeo)
com António Alvarenga,

ÁRVORE (música)

Henrique Amoedo, Joana Craveiro,

com Fernando Mota

João Fiadeiro, Odete Paiva
e Pedro Santos Guerreiro

LUMP (música)
com João Almeida e Mariana Dionísio

ENTREVISTA DE DELFIM SARDO A

parceria Galeria Zé dos Bois

MARINA ABRAMOVIC SOBRE
ERNESTO DE SOUSA

O MONÓLOGO DAS NOSSAS PEÇAS

escolha de Isabel Soares Alves

(teatro)
Albano Jerónimo

O NASCIMENTO DA ARTE

e Mickaël de OliveiraARTISTA ASSOCIADO

(desenho em tempo real e piano)
de António Jorge Gonçalves

SENHOR JORGE (música)

e Filipe Raposo

com Jorge Novo, Gonçalo Alegre,

parceria Museu do Côa

Rui Sousa, João Pedro Silva
e José Pedro Pinto (convidado)

FONTELO (performance)
de e com Nuno Veiga

parceria Carmo’81

ARTISTA ASSOCIADO

parceria Jardins Efémeros

O CORPO E AS LINGUAGENS (vídeoarte)
a partir da obra de Luis Miguel Nava

LICHTSPIEL OPUS 1., de Walter

coordenação Luiz Antunes cocriação

Ruttmann (cine concerto)

Ricardo Correia, Paula Magalhães,

com Gonçalo Alegre

Liliana Velho, Tiago Resende

parceria Cine Clube de Viseu

e Gustavo Garcetti
parceria Jardins Efémeros

EXCERTO DE “SINAIS DE PAUSA”
(dança)

A MAIOR visita guiada

de e com São Castro

(visita guiada digital)

e António M Cabrita

com Bruno Zhu

produção Companhia Paulo Ribeiro

parceria Jardins Efémeros

PARCERIAS
Carmo’81, Cine Clube de Viseu, Companhia Paulo Ribeiro (Companhia Residente
no Teatro Viriato), Galeria Zé dos Bois, Jardins Efémeros, Museu do Côa e Museu
Nacional Grão Vasco
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DESENHO EM TEMPO REAL E PIANO

O NASCIMENTO DA ARTE
de António Jorge Gonçalves e Filipe Raposo
parceria Museu do Côa

Usando duas ferramentas tecnológicas marcantes da história - o
computador e o piano - os dois artistas constroem um diálogo íntimo
entre o desenho e a música. Com “O Nascimento da arte” lançam-se
num trabalho de longo curso, partindo do Vale do Côa à descoberta
de vestígios espalhados pelo mundo do primeiro sinal sensível da
nossa presença no universo.
Desenho em tempo real António Jorge Gonçalves Piano Filipe Raposo
Música “O nascimento da arte”, de Filipe Raposo Vídeo e edição Tomás Pereira
Edição gráfica Zito Marques Parceria Museu do Côa

FILIPE RAPOSO
Nasceu em Lisboa em 1979. É pianista, compositor e orquestrador. Iniciou
os seus estudos pianísticos no Conservatório Nacional de Lisboa. Tem
o mestrado em Piano Jazz Performance pelo Royal College of Music
(Stockholm) e foi bolseiro da Royal Music Academy of Stockholm. É
licenciado em Composição pela Escola Superior de Música de Lisboa. Para
além da música colabora regularmente como compositor e intérprete em
cinema e teatro. Tem colaborações em concerto e em disco com alguns
dos principais nomes da música portuguesa: Sérgio Godinho, José Mário
Branco, Fausto, Vitorino, Amélia Muge, Camané, Carminho, Maria João.
Desde 2004 que colabora com a Cinemateca Portuguesa como pianista
residente no acompanhamento de filmes mudos. A convite da Cinemateca
Portuguesa compôs e gravou a banda sonora para as edições em DVD de
dois filmes portugueses do Cinema Mudo, em 2017, foi lançado “Lisboa,
Crónica Anedótica” de Leitão de Barros, tendo ganho uma Menção Honrosa
no Festival Il Cinema Ritrovato em Bolonha, e em 2018 “O Táxi n.o9297”, de
Reinaldo Ferreira. Como pianista, tem-se apresentado em vários festivais
de Jazz europeus. Em nome próprio editou os discos: “First Falls” (2011)
– Prémio artista revelação Fundação Amália - , “A Hundred Silent Ways”
(2013), “Inquiétude” (2015), “Rita Maria & Filipe Raposo” / Live in Oslo (2018)
e“ØCRE” (2019).

ANTÓNIO JORGE GONÇALVES
Nasceu em Lisboa. Licenciou-se em Design de Comunicação em Lisboa
(Escola Superior de Belas-Artes) e fez mestrado em Cenografia para Teatro
em Londres (Slade School of Fine Art), onde foi bolseiro da Fundação
Calouste Gulbenkian. Leccionou Espaços Performativos no Mestrado em
Artes Cénicas (FSCH, Lisboa) e atualmente é docente na Faculdade de
Belas Artes (Lisboa). Autor de Novelas Gráficas publicadas e expostas em
Portugal, Austrália, Bélgica, Brasil, França, Macau, Espanha, Coreia do
Sul, e Reino Unido. Através do Desenho Digital ao vivo e da manipulação de
objetos em Retroprojetor de Transparências, tem feito vários espetáculos
com músicos, atores e bailarinos entre os quais Amélia Bentes, Bernardo
Sassetti, Camané, Ellen Fullman, Gino Robair, Gustavo Matamoros,
Mário Laginha, Micro Audio Waves, Orquestra Divino Sospiro, Orquestra
Metropolitana de Lisboa, e Sinfonieta de Lisboa, em Portugal, Espanha,
França, Alemanha, Suécia, EUA, México, Brasil, Colômbia, Argentina,
Uruguai e Japão. Criou o projeto “Subway Life”, desenhando pessoas
sentadas no Metro. Fez semanalmente cartoon político para o Inimigo
Público (jornal Público), tendo publicado também no Le Monde e Courrier
Internacional, e sido premiado no “World Press Cartoon”. Foi “Prémio
Nacional de Ilustração 2014” com o livro “Uma Escuridão Bonita”.

FONTELO
de e com Nuno Veiga ARTISTA ASSOCIADO

Fontelo é um projeto sónico-ritual performativo criado por Nuno
Veiga em 2018, tendo feito várias apresentações ao vivo no Reino
Unido, Portugal e Itália, sempre em colaboração com vários artistas
sonoros e com uma forte componente de improvisação.

Voz e composição Nuno Veiga Saxofone Rick Jensen
Composição Adicional Paragon Espaço cénico Nuno Veiga
Vídeo e edição Tomás Pereira Edição gráfica Zito Marques
Parceria Jardins Efémeros

NUNO VEIGA
Artista multidisciplinar e professor de ensino artístico. Licenciado em
Estudos Teatrais pela Universidade de Évora.
Em Portugal, trabalhou como ator com encenadores como Luís Castro,
Ricardo Pais, Nuno Carinhas e Jorge Fraga.
Em 2010, ruma a Londres onde vê exponenciar o caráter multidisciplinar
do seu trabalho colaborando com diversas companhias e instituições,
das quais evidencia Rambert Dance Company, University College London,
London College of Fashion, Young Vic, Royal Academy of Dramatic Art, Soho
Theatre, Knot Theory, Hide Tide, Theatre Absolute e Battersea Arts Centre.
Lecionou em múltiplos estabelecimentos de ensino em Portugal
e Inglaterra e dirigiu projetos artísticos com grupos de contextos
diferenciados, nomeadamente com adultos com dificuldades na
aprendizagem.
Na última década tem desenvolvido trabalho como artista sonoro na
área do teatro, dança, cinema e instalações com vários encenadores e
coreógrafos, entre os quais destaca José Neves, Américo Rodrigues,Yola
Pinto, Amélia Bentes, Paulo Filipe Monteiro, Silvia Pinto Ferreira, Romulus
Neagu, Miguel Altunaga Verdecia, Jordan Bridge, Luca Bracia, Zjana
Muraro, Darren Ellis, Susan Kempster, Anastasia Papaeleftheriadou e
Robert MacNeill entre outros.
Em 2015 e 2016, trabalhou como Sound Designer e consultor para o
“Edinburgh International Festival”. Como improvisador sonoro, tocou em
dezenas de concertos e envolveu-se em vários projetos, tendo trabalhos
discográficos editados em Portugal, Reino Unido, Itália e Alemanha.
Participou na edição de 2020 do “Lisboa Soa” com Yola Pinto com a
performance “Uníssono”.
Desenvolve também trabalho como vídeasta, tendo os seus trabalhos sido
apresentados em diversos festivais internacionais.
É Artista Associado do Teatro Viriato e colabora com os Jardins Efémeros.
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PERFORMANCE
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CINE CONCERTO

LICHTSPIEL OPUS 1.
de Walter Ruttmann
com Gonçalo Alegre
parceria Cine Clube de Viseu

Da criação à produção musical, passando pelo projeto Galo Cant’Às
Duas, o percurso de Gonçalo Alegre é um dos bons exemplos de
desassossego da cena musical recente. A composição para “Lichtspiel
Opus 1.”, minimalista e hipnótica, recria vários elementos do seu
percurso. Gravou, em 2020, um novo trabalho, “Vazio”, daquele que é o
seu primeiro projecto a solo, “GONGORI”.
Rodrigo Francisco, Cine Clube de Viseu

Filme “Lichtspiel Opus 1.”, de Walter Ruttmann Música Gonçalo Alegre
Vídeo e edição Tomás Pereira Edição gráfica Zito Marques
Parceria Cine Clube de Viseu

GONÇALO ALEGRE
É natural de Mangualde, nascido a 12 de Julho de 1988. Atualmente é
compositor, músico e intérprete. Autodidata até aos 17 anos, inicia os
estudos em Baixo-Elétrico e Contrabaixo na variante de Jazz, na cidade
do Porto. em 2005, e mais tarde ingressa no curso de música no ISEITPiaget em Viseu - Licenciatura em Contrabaixo – variante Clássica, que
conclui em 2014. Entre Janeiro e Maio de 2015 trabalha com o produtor
Tim Tautorat nos Hansa TonStudios – Berlim. Foi estudante de Composição
com o Compositor Filipe Carlos Vieira durante o ano de 2016 e no mesmo
ano dá início a Galo Cant’Às Duas com Hugo Cardoso. Ainda em 2016 grava
o primeiro trabalho discográfico de Galo Cant’Às Duas no estúdio Haus,
em Lisboa, distribuído pela Sony Music e editado pela Blitz Records em
Março de 2017. Produz, em 2017, nos estúdios Namouche – Lisboa – o disco
de estreia “Contigo” de Pedro Branco, filho de José Mário Branco. Grava
o segundo disco de originais com Galo Cant’Às Duas em Agosto de 2018,
“Cabo da Boa Esperança”, distribuído pela Sony, e editado em Janeiro de
2019, disco apoiado pela dgARTES. Ainda durante o ano de 2018 inicia o
projeto Sr. Jorge, Burning Casablanca’z e dá também início ao seu projeto
a solo, GONGORI. Colaborou com vários coletivos e em várias criações
destacando a Orquestra Barroca do ISEIT, a Orquestra Ligeira de Gouveia,
o Mater Fogo, o Teatro do Montemuro e o Cine Clube de Viseu. Atualmente
trabalha com Galo Cant’Às Duas, Sr. Jorge, Burning Casablanca’z, e no seu
projeto a solo, GONGORI.
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DANÇA

EXCERTO DE
“SINAIS DE PAUSA”
de e com São Castro e António M Cabrita
produção Companhia Paulo Ribeiro

“Ensaio sobre a Cegueira”, “As Intermitências da Morte”, “Memorial
do Convento”, “Objecto Quase”, “A Viagem do Elefante”, e tantas
outras obras de José Saramago inspiraram São Castro e António M
Cabrita, diretores artísticos da Companhia Paulo Ribeiro (Companhia
Residente no Teatro Viriato), a criar “Sinais de Pausa”. Mais do que
uma tentativa de transpor as obras do escritor nobilizado para a
dança, os coreógrafos propõem-nos uma viagem pelas palavras e
personagens, temas e perspetivas de Saramago, assim como na
linha de construção da sua escrita. E o que se revela em palco é,
acima de tudo, o sentido de humanidade, repleto de contrastes,
fragilidades e contradições através de referências literárias, mas
permitindo ao público desviar-se no caminho para encontrar apenas
o compromisso livre e inquieto que também faz parte de José
Saramago.
O que sobe a palco é a fisicalidade das palavras de Saramago, a
sua intenção e força dramática no corpo. A sensação de fluxo de
consciência, sendo a fala uma melodia ansiosa e inesgotável – e é
assim que o escritor pensa a palavra, destinada à oralidade para
despertar – o corpo é o recipiente do sentir, contém a urgência e a
memória pausada de histórias que se revelam nos mais pequenos
gestos e movimentos. José Saramago é exímio a questionar o
papel do ser humano e é este questionamento que tece a escrita
coreográfica. A construção de uma estrutura com significados
produzidos pelo próprio corpo em constante diálogo com o outro.

Conceito, coreografia e interpretação São Castro e António M Cabrita
Desenho de luz Nuno Meira Cenografia Fernando Ribeiro Produção Companhia
Paulo Ribeiro Coprodução Teatro Viriato, Viseu; Teatro Diogo Bernardes, Ponte de
Lima; Casa da Criatividade/ Câmara Municipal de São João da Madeira
Apoio Fundação José Saramago Vídeo e edição Tomás Pereira
Edição gráfica Anivesário da Arte Zito Marques

SÃO CASTRO
Iniciou a sua formação em dança no Balleteatro Escola Profissional
de Dança e de Teatro do Porto (1995-1998) e em 2002 concluiu a sua
licenciatura em Dança pela Escola Superior de Dança, do Instituto
Politécnico de Lisboa.
O seu percurso na interpretação iniciou-se no Balleteatro Companhia, entre
1997 e 1999; tendo passado, posteriormente, pela Companhia Portuguesa
de Bailado Contemporâneo (entre 2001 e 2004), pelo Ballet Gulbenkian
(2004/2005) e pela Companhia Instável (2012). Enquanto intérprete
trabalhou com coreógrafos como Né Barros, Isabel Barros, Rui Lopes
Graça, Benvindo Fonseca, Sofia Silva, Vasco Wellenkamp, Paulo Ribeiro,
Hofesh Shechter, Olga Roriz, Clara Andermatt, André Mesquita, Tânia
Carvalho, Luís Marrafa, entre outros.
Em 2009, iniciou-se na coreografia com a criação do solo “aTempo” e,
nos anos seguintes, coreografou para a Companhia de Dança do Algarve;
para a Escola de Dança do Conservatório Nacional, com apresentação no
International Youth Festival Expression (Grécia); Companhia Portuguesa de
Bailado Contemporâneo; Projecto Quorum (2015) e Companhia de Dança de
Almada (2016).
Entre 2011 e 2016, desenvolveu em colaboração com o coreógrafo e bailarino
António M Cabrita o projeto |acsc|. Em 2015, os dois coreógrafos foram
distinguidos com o Prémio Autores da Sociedade Portuguesa de Autores
na categoria Melhor Coreografia com a peça “Play False” tendo sido
nomeados na mesma categoria, em 2016 e 2017 com as peças “Tábua Rasa”
e “Turbulência”, ambas em cocriação com Henriett Ventura e Xavier Carmo,
numa coprodução entre a Companhia Nacional de Bailado e a Vo’Arte. A
peça intitulada “Rule of Thirds”, estreada em abril de 2016, foi considerada
pelo jornal Público como um dos melhores espetáculos de Dança desse
ano. Foi distinguida pelo Instituto Politécnico de Lisboa com a Medalha
de Prata de Valor e Distinção (2016). Em 2017, a convite de Luísa Taveira,
São Castro e António M Cabrita criaram “Dido e Eneias” para a Companhia
Nacional de Bailado.
Desde 2019, é convidada pelo Município de São João da Madeira, no âmbito
comemorativo do Dia Mundial da Dança, para fazer a curadoria do evento
“A cidade dança”.
São Castro e António M Cabrita são, atualmente, diretores artísticos da
Companhia Paulo Ribeiro. A primeira peça que criaram enquanto diretores
artísticos da Companhia Paulo Ribeiro, “Um Solo para a Sociedade” estreou
em junho de 2017. Em 2018, estrearam “Box 2.0 – Instalação Holográfica”.
E, em 2019, depois da colaboração em “Todos, Alguém, Qualquer Um,
Ninguém”, de Luiz Antunes, estrearam “LAST”, peça para 5 bailarinos
com música ao vivo pelo Quarteto de Cordas de Matosinhos, tendo sido
também convidados no mesmo ano, pelo Théâtre de la Mezzanine (França)
a assumir a direção coreográfica da ópera “Orphée et Eurydice” com
encenação de Dennis Chabroullet.
ANTÓNIO M CABRITA
Licenciado pela Escola Superior de Dança, do Instituto Politécnico de
Lisboa (2008), António M Cabrita fez também formação na Escola de Dança
do Conservatório Nacional (2000) e estudou Dança no Joffrey Ballet School,
Nova Iorque (2001). Paralelamente à sua formação em Dança, fez o curso
de Cinema da New York Film Academy (2001) e o curso de Criatividade
Publicitária da Restart, Lisboa. Tem desenvolvido trabalho como bailarino,
coreógrafo, vídeo-designer e sonoplasta.
Como bailarino trabalhou com coreógrafos como Rui Horta, Né Barros,
Silke Z., António Tavares, Tânia Carvalho, Ana Rita Barata, Pedro Ramos,
Felix Lozano, Paulo Ribeiro e Luís Marrafa, entre outros. Participou em
projetos e festivais tais como o projeto Colina; Repérages; Festival Temps
D’Image; Festival In Shadow; New Age, New Time (Teatro Viriato, Viseu).
Entre 2007 e 2015 foi artista residente na companhia alemã SilkeZ./
Resistdance. António M Cabrita iniciou-se na coreografia, em 2009, com a
criação do projeto “To Fail”. Em 2014, foi nomeado como coautor da peça
“Abstand” do coreógrafo Luís Marrafa para o Prémio Autores da Sociedade
Portuguesa de Autores, na categoria Melhor Coreografia.
Entre 2011 e 2016, desenvolveu em colaboração com a coreógrafa e
bailarina São Castro o projeto |acsc|. Em 2015, os dois coreógrafos foram
distinguidos com o Prémio Autores da Sociedade Portuguesa de Autores
na categoria Melhor Coreografia com a peça “Play False” tendo sido
nomeados na mesma categoria, em 2016 e 2017 com as peças “Tábua Rasa”
e “Turbulência”, ambas em cocriação com Henriett Ventura e Xavier Carmo,
numa coprodução entre a Companhia Nacional de Bailado e a Vo’Arte. A
peça intitulada “Rule of Thirds”, estreada em abril 2016, foi considerada
pelo jornal Público como um dos melhores espetáculos de dança desse
ano. Foi distinguido pelo Instituto Politécnico de Lisboa com a Medalha
de Prata de Valor e Distinção (2016). Em 2017, a convite de Luísa Taveira,
António M Cabrita e São Castro criaram “Dido e Eneias” para a Companhia
Nacional de Bailado.
António M Cabrita e São Castro são, atualmente, diretores artísticos da
Companhia Paulo Ribeiro. A primeira peça que criaram enquanto diretores
artísticos da Companhia Paulo Ribeiro, “Um Solo para a Sociedade” estreou
em junho de 2017. Em 2018, estrearam “Box 2.0 – Instalação Holográfica”.
E, em 2019, depois da colaboração em “Todos, Alguém, Qualquer Um,
Ninguém”, de Luiz Antunes, estrearam “LAST”, peça para 5 bailarinos
com música ao vivo pelo Quarteto de Cordas de Matosinhos, tendo sido
também convidados, no mesmo ano, pelo Théâtre de la Mezzanine (França)
a assumir a direção coreográfica da ópera “Orphée et Eurydice” com
encenação de Dennis Chabroullet.
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PIANO E ELECTRÓNICA

IN A LANDSCAPE
Joana Gama e Luís Fernandes

Joana Gama pode bem ter sido o gatilho que despoletou este
aniversário da arte.
Num dos meus primeiros dias no Teatro Viriato com artistas residentes
a preparer uma estreia na casa – estamos a falar de um tempo
longínquo algures durante um certo setembro de 2020 pelas nove da
manhã - sentei-me na teia a ouvi-la tocar. Ensaiava enquanto o teatro
estava vazio e a companhia de Victor Hugo Pontes ainda não tinha
chegado. Lá de cima, eu conseguia ouvir a sua respiração como se
estivesse ao seu lado, e lembro-me de pensar: trabalho no escritório
das musas, que mais posso eu pedir? Como devolver esta secreta
sensação de tocar o invisível com o público?
Logo em seguida surgiu Luís Fernandes a responder à minha pergunta
com as tonalidades do óbvio: marcámos logo um encontro.
Patrícia Portela

Joana Gama e Luís Fernandes têm mantido uma colaboração
regular que cruza piano e electrónica. A partir do duo, no seio do
qual são ambos compositores e intérpretes, lançaram quatro álbuns
- “Quest” (2014), “Harmonies” (com Ricardo Jacinto, 2016), “at the
still point of the turning world” (com a Orquestra de Guimarães e
José Alberto Gomes, 2018) e “Textures & Lines” (com Drumming
GP, 2020) - e apresentaram-se nas principais salas portuguesas e
em cidades como Berlim, Londres, Nova Iorque ou Rio de Janeiro.
Em 2019, apresentaram-se no Grande Auditório da Fundação
Calouste Gulbenkian, com a Orquestra Metropolitana e no Teatro
Micaelense, como concerto de abertura da edição de 2019 do
“Festival Walk&Talk”. Em 2014, quando escreveu sobre “Quest”, o
jornalista Gonçalo Frota intitulou o artigo “Música para um padrinho
ausente”. Esse padrinho, John Cage, é ainda hoje fonte inesgotável
de inspiração.

Piano Joana Gama Electrónica Luís Fernandes Música “Serra” de Joana Gama
e Luís Fernandes; “In a landscape” de John Cage Vídeo Rui Manuel Vieira
Agradecimento Ana Resende e Miguel C. Tavares Edição Gráfica Zito Marques

JOANA GAMA
É uma pianista portuguesa que se desdobra em múltiplos projetos quer a
solo, quer em colaborações nas áreas do cinema, da dança, do teatro, da
fotografia e da música. Doutorada pela Universidade de Évora, prossegue
as suas investigações enquanto membro do CESEM/NOVA FCSH. Os
últimos anos, para além de recitais de piano, têm incluído colaborações
com Luís Fernandes, João Godinho, Rafael Toral, Drumming GP, Eduardo
Brito, Tânia Carvalho, Victor Hugo Pontes, João Fiadeiro, João Botelho,
Manuel Mozos e Sopa de Pedra, cujo resultado tem sido apresentado
regularmente em Portugal e no estrangeiro. Desde 2010 que tem
desenvolvido um trabalho multidisciplinar em torno da obra do compositor
francês Erik Satie. A sua discografia está presente nas editoras Shhpuma,
Room40, mpmp, Pianola, Grand Piano e Boca/Douda Correria.

LUÍS FERNANDES
É músico, artista sonoro e programador cultural. É elemento fundador
da banda peixe:avião, mentor do projeco The Astroboy e Landforms,
membro do coletivo La La La Ressonance e do duo Palmer Eldritch.
Mantém, desde 2014, um duo com a pianista Joana Gama com o
qual colaborou com Ricardo Jacinto, José Alberto Gomes, Drumming
GP, Orquestra Metropolitana e a Orquestra de Guimarães. Em 2018,
desenvolveu o projeto “Speaking of Chance”, explorando aleatoriedade
controlada em sistemas de síntese modular juntamente com André
Gonçalves e Lloyd Cole. Colaborou em performances ocasionais com
Hans-Joachim Roedelius, Rhys Chatham e Toshimaru Nakamura. É diretor
artístico e fundador do Festival Semibreve, desde 2011, diretor artístico do
gnration, em Braga, desde 2014 e diretor artístico do Index desde 2019.
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MÚSICA

ÁRVORE
com Fernando Mota
Autoria e interpretação Fernando Mota

“Concerto para uma árvore” é um dos primeiros objetos da presente
fase de pesquisa artística de Fernando Mota, iniciada em 2020 com a
curta metragem “7 Poemas para um Mundo Novo” e a criação de
instrumentos musicais experimentais a partir de árvores, rochas,
água e outros elementos naturais. Nesta pesquisa procura-se que
a beleza e a imensidão da natureza nos traga alguma elevação e
nobreza de espírito, contribuindo humildemente para um estado
mental coletivo acima da exaltação e intolerância que temos vivido
no espaço público. A arte como cura.
Este processo culminará no espectáculo multidisciplinar
“PASSAGEM SECRETA”, a estrear no final de 2021, neste momento
em fase de pré-produção e desenvolvimento.

FERNANDO MOTA
Artista multi-disciplinar.
Desde 2010 que tem vindo a criar uma série de espectáculos desenvolvendo
uma linguagem cénica multidisciplinar e universal, que junta o teatro, a
música, a poesia e as artes visuais, em criações como “MAPA | estórias de
mundos distantes”, “Mininu” e “Quando o homem lavrava o mar”.
O seu universo musical resulta do cruzamento de diversas linguagens,
geografias e ferramentas, a construção de instrumentos experimentais
e objetos sonoros e a utilização de elementos da natureza e sons do
quotidiano nas suas composições.
Em 2020 criou, com Mário Melo Costa e Violeta Mandillo, o projeto
“7 Poemas para um Mundo Novo”, com textos inéditos de Andreia C.
Faria, António Barahona, Joana Bértholo, José Luís Peixoto, Marcos Foz e
Vasco Gato e um poema de Mário Cesariny, uma série de curtas metragens
inspiradas na pandemia e no mundo que virá a seguir.
Em 2017 dirigiu o projecto de recolha e edição de música tradicional da
Guiné-Bissau “NHA MININU”, promovido pela FEC, com o financiamento da
União Europeia.
Desde 1994 que compõe música para teatro, dança e cinema de animação,
tendo colaborado com diversos diretores, companhias e produtoras, tendo
alguns destes trabalhos recebido distinções nacionais e internacionais.
Algumas destas criações ganharam diversos prémios nacionais e
internacionais, incluindo o Prémio Nacional da Crítica, Prémio do Público
no Festival de Avignon e Europe Prize New Theatrical Realities XI.

© DR

MÚSICA

LUMP
de e com João Almeida
e Mariana Dionísio
parceria Galeria Zé dos Bois

Convidei a Mariana Dionísio (voz) e o João Almeida (trompete)
para participarem no “Aniversário da Arte” por serem dois dos
mais entusiasmantes músicos da nova geração de exploradores da
improvisação livre e jazz de expressão contemporânea.
Sérgio Hydalgo, Galeria Zé dos Bois

Voz Mariana Dionísio Trompete João Almeida Vídeo Leonardo Simões
Som Kellzo | ZDB Edição gráfica Zito Marques Parceria Galeria Zé dos Bois

JOÃO ALMEIDA
É um trompetista, improvisador e compositor português radicado na cidade
de Lisboa, Portugal. Aos 8 anos iniciou os seus estudos musicais na banda
filarmónica local e, posteriormente, ingressou no Conservatório Nacional.
Em 2015, ingressou na Escola de Jazz Luiz-Villas Boas e no ano seguinte
foi admitido no curso de Jazz da Escola Superior de Música de Lisboa, onde
estudou com Gonçalo Marques e João Moreira. Durante a licenciatura teve
oportunidade de trabalhar e colaborar com alguns dos mais relevantes
músicos da cena musical portuguesa, nomeadamente Pedro Moreira,
André Fernandes, Nelson Cascais, Luís Candeias, Hugo Antunes, João
Mortágua, João Lopes Pereira, João Sousa, Gonçalo Marques, André
Carvalho, André Santos, André Matos, André Rosinha, entre outros.
Durante este período, passou a colaborar com a Orquestra de Jazz do
Hotclub de Portugal, onde teve a oportunidade de partilhar o palco com
Julian Arguelles, Perico Sambeat, Guillermo Klein e John Hollenbeck.
No último ano da licenciatura começou a frequentar aulas com Peter
Evans e a aprender sobre Free Jazz e improvisação não idiomática,
tendo colaborado com Peter Evans, Albert Cirera, Gabriel Ferrandini,
Hernâni Faustino, Pedro Alves Sousa, Rodrigo Amado, Ernesto Rodrigues,
Guilherme Rodrigues, Susana Santos Silva, Yaw Tembe, Ricardo Martins,
Norberto Lobo, Ricardo Jacinto, Nuno Morão, Gonçalo Almeida, Yedo
Gibson, Abdul Moimême, Alvaro Rosso, Rodrigo Pinheiro, Pedro Melo Alves,
João Valinho, Péter Ajtai, Mia Dyberg e Fred Lonberg-Holm.
Tocou em festivais e espaços como o Teatro Municipal S.Luiz, o Teatro do
Bairro, o Capitólio, o Salão Brasil, o Hotclube de Portugal, a Sala PortaJazz, Zaratan, o Café Dias, a Sociedade Guilherme Cossoul, a Galeria Zé
dos Bois, o Centro Cultural de Belém, a Fundação Calouste Gulbenkian, o
Outfest 2019, a Festa do Avante, o Festival de Jazz de Robalo, o QuebraJazz,
o Teatro ACUD, a Madame Claude, o LOOPHOLE e já fez várias digressões
pela Europa.

MARIANA DIONÍSIO
De formação inicial em piano clássico pelo Conservatório Nacional de
Música de Lisboa, estudou voz no curso de jazz da Escola Superior de
Música de Lisboa e apresentou-se várias vezes como intérprete com
repertório contemporâneo.
Nos vários projetos aos quais se tem proposto pode encontrar-se, como
exemplo, a procura da fusão tímbrica e textural com outro instrumento
(normalmente em duo), trabalhos com eletrónica e voz processada, ou
exploração de texto e palavra. Colaborou ainda algumas vezes na criação e
interpretação de música para teatro.
Atualmente, desenvolve e participa em vários projetos onde improvisação
livre e composição direcionada sobretudo à experimentação e exploração
do potencial vocal, estão muito presentes.
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O MONÓLOGO
DAS NOSSAS PEÇAS
Albano Jerónimo
e Mickaël de Oliveira ARTISTA ASSOCIADO

Eles são músicos, coreógrafos, dramaturgos, artistas sonoros,
encenadores, atores e atrizes, todos construtores de realidades
performativas em vários formatos, em Viseu. São os Artistas
Associados do Teatro Viriato. Após a entrada de Leonor Barata, em
2019, e Nuno Veiga, em 2020, é com muito prazer que anunciamos
Mickaël de Oliveira como novo Artista Associado do Teatro Viriato.

O monólogo é um exercício livre que contém sempre várias vozes.
Para celebrar a Arte, monologamos a duas vozes o texto “Oslo”, em
particular a parte chamada “Amor”.
Albano Jerónimo e Mickaël de Oliveira

Interpretação Albano Jerónimo e Mickaël de Oliveira
Vídeo Albano Jerónimo e Mickaël de Oliveira
Edição gráfica Zito Marques

MICKAËL DE OLIVEIRA
Nasceu em 1984, em França e vive em Portugal desde 1999, residindo
atualmente no Porto. É licenciado e mestre em Estudos Artísticos
– Variante Teatro, pela FLU de Coimbra, concluiu em 2013 o seu
doutoramento na área da dramaturgia contemporânea portuguesa e
europeia, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Escreve
para teatro desde 2004, tendo cofundado o Colectivo 84 em 2008, com
John Romão, estrutura na qual desenvolve o seu trabalho de escrita e
de encenação. Tem colaborado igualmente com outras companhias como
a Cão Danado e Teatro Nova Europa (Porto), DayforNight (Paris), Ensemble
(Porto) e Madame Teatro (Belo-Horizonte, Brasil). O seu percurso foi
galardoado, em 2007, com o Prémio Nova Dramaturgia Maria Matos (Teatro
Municipal Maria Matos, Lisboa) com “O que é teu entrego aos mortais”,
em 2009, com a Menção Honrosa do Prémio Luso-Brasileiro António José
da Silva (TNDMII, Lisboa/FUNARTE, Brasil) com o texto “Clitemnestra”.
É autor de uma dezena de textos, entre os quais: “Hipólito – monólogo
masculino sobre a perplexidade” (2009, enc. John Romão), 70KG (2009,
enc. John Romão), “Monólogos e Materiais para o espetáculo Velocidade
Máxima” (2009, enc. John Romão), “Só os idiotas querem ser radicais”
(2009, enc. John Romão), “Textos para apocalipses” para o espetáculo
“Morro como país”, baseado no texto de Dimítris Dimitriádis (2010, enc.
John Romão), “A hora é noturna e o tempo é agora” (2010, enc. Nuno
M. Cardoso), “Boris Yeltsin” (2012/2013, enc. Nuno M Cardoso), “Oslo – Fuck
Them All and Everything Will Be Wonderful” (cocriação Mickaël de Oliveira
e Nuno M Cardoso). “A Constituição” é o seu mais recente projeto de escrita
e encenação. Publicou, em 2015,“Obra Completa - Tomo I” (Edições Húmus)
que junta os seus últimos trabalhos de escrita. É diretor artístico do projeto
Encontros de Novas Dramaturgias Contemporâneas que pretende
promover a dramaturgia contemporânea portuguesa e internacional,
tendo a 1ª Edição decorrido no São Luiz (Lisboa) em novembro de 2010 e
a 2ª Edição no Teatro Académico de Gil Vicente (Coimbra), em março de
2015. Foi professor assistente de Gestão Cultural e de Estudos Artísticos
na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico
de Leiria e Professor Convidado na Escola Superior de Teatro e Cinema,
sendo atualmente Professor Auxiliar Convidado na Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra. Foi diretor adjunto de setembro de 2011 a agosto
de 2015 do TAGV (Coimbra).

ALBANO JERÓNIMO
Nasceu em 1979. Frequentou o Curso de Teatro em Formação de Atores da
Escola Superior de Teatro e Cinema, em Lisboa. Em Teatro trabalhou com:
Luís Fonseca, Ricardo Gageiro, Fernanda Lapa, Cristina Carvalhal, Diogo
Infante, João Mota, Isabel Medina, John Retallack, Tiago Guedes, Nuno
Carinhas, Ricardo Pais, Nuno M. Cardoso, Rui Mendes, Beatriz Batarda,
Cláudia Lucas Chéu, Nuno Cardoso, Mickaël de Oliveira, John Romão,
Jorge Andrade entre outros. Recentemente, foi intérprete em “Quarteto”
(Heiner Müller), encenado por Pimenta, “Pocilga” (Pier Paolo Pasolini),
dirigido por Romão e Águas Profundas (Simon Stephens), encenado do
Nuno M Cardoso, “Coriolano” (Shakespeare), encenado por Nuno Cardoso
e “O Falecido Mattia Pascal” (Pirandello) com a Mala Voadora. Em Cinema
trabalhou com: Luís Fonseca, José Fonseca e Costa, Raúl Ruiz, Sérgio
Graciano, Marco Martins, Francisco Manso, José Farinha, Sandro Aguilar,
Pedro Varela, Miguel Gaudêncio, Gonçalo Galvão Telles, Solveig Nordlund,
Vicente Alves do Ó, Valeria Sarmiento, Henrique Pina, Christian von
Castelberg, Luis Galvão Telles, Jonas Rothlaender, Caca Diegues, entre
outros. Em televisão participou em várias novelas e séries, onde se destaca
a série “Vikings” com produção da MGM e o History Channel.
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SENHOR JORGE
com Jorge Novo, Gonçalo Alegre,
Rui Sousa, João Pedro Silva
e José Pedro Pinto (convidado)
parceria Carmo’ 81

É sabido que as igrejas são mais do que lugares de culto. Tantas
vezes, ao longo da história e em diferentes partes do mundo, foram
refúgio de quem não tinha outro abrigo. De quem, como os timorenses
que lutavam contra a ocupação, encontrou nas igrejas um lugar de
proteção e de resistência contra a opressão. De quem, como os sempapéis e os sem-direitos, as ocupou e as tornou ponto cardeal de um
movimento, como aconteceu com os imigrantes indocumentados em
Paris ou as prostitutas em Lyon. De quem, como os peregrinos que
percorrem quilómetros e quilómetros, a pé ou de bicicleta, busca nelas
a meta de um caminho percorrido que é, afinal, acima de tudo, uma
viagem interior. De quem, como os viajantes que precisam de repousar,
encontra nas Igrejas enclaves ao arrepio das cidades-mercadoria,
portas abertas sem consumo obrigatório.
Mas são ainda as igrejas – e porventura sobretudo! – lugares de
encontro. Foi na igreja da Misericórdia de Viseu, feita palco de teatro
e música em 2018, que um punhado de artistas viria a conhecer
o Sr. Jorge, sacristão, ex-lapidador de diamantes e ele próprio uma
preciosidade escondida que rapidamente conquistaria o coração de
quem o ouviu. Foi desse encontro inesperado e feliz, foi dessa surpresa
e dos afetos que ela desencadeou, que nasceu este disco, exercício
generoso de troca e de diálogo criativo entre universos artísticos que,
frequentemente, estão condenados a viverem separados
Beirão de origem e fadista por paixão, o Sr. Jorge é um exemplo.
Exemplo de que a expressão artística não é monopólio de especialistas
e de profissionais, mas antes a necessidade e a capacidade que
todos temos (até os artistas!) de comunicarmos através dos sentidos.
Exemplo de que a música toca em lugares da nossa emoção
sensível que a transformam num território que une, muito para lá
das fronteiras rígidas dos estilos, das gerações e das proveniências
sociais. Exemplo de como, a partir da convocação fraterna de vontades
de gente da música, do teatro e da militância cultural, é possível fazer
nascer um disco assim em Viseu. Exemplo de como são os encontros
improváveis que põem em comum os dessemelhantes – o que é, afinal,
o modo mais fundo e transformador de fazer comunidade.
Neste espetáculo, temos ambientes sonoros contemporâneos que
se juntam – ou aos quais se junta – a voz vivida e emocionante
do Sr. Jorge. Temos uma espécie de lamento musicado sobre um
passado que já foi, sobre um presente de saudade e de desencanto,
sobre o envelhecimento e a perda, as alegrias e as tristezas, a
memória das gargalhadas, dos desesperos e das paixões. Temos o
amor – e sempre, implacável, o tempo. Temos, acima de tudo, o efeito
de múltiplos e fecundos encontros cujo resultado agora se oferece à
nossa fruição.
José Soeiro, Carmo’81

Voz Jorge Novo Guitarra elétrica João Pedro Silva Beats Gonçalo Alegre
Piano Rui Sousa Guitarra elétrica José Pedro Pinto (convidado) Musicas
“Tempo”, “Cobertor” e “Palhaço”, de Senhor Jorge Vídeo e edição Tomás
Pereira Edição gráfica Zito Marques
Parceria Carmo’81
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VÍDEOARTE

O CORPO
E AS LINGUAGENS
a partir da obra de Luis Miguel Nava
cocriação Ricardo Correia, Paula Magalhães,
Liliana Velho, Tiago Resende e Gustavo Garcetti
parceria Jardins Efémeros

Coordenação Luiz Antunes Cocriação Gustavo Garcetti, Liliana Velho,
Luiz Antunes, Paula Magalhães, Ricardo Correia e Tiago Resende
Captação de Imagem Tiago Resende Fotografia Gustavo Garcetti
e Tiago Resende Edição Gustavo Garcetti, Liliana Velho, Paula Magalhães,
Ricardo Correia, Sandra Oliveira e Tiago Resende Música e Sonoplastia
para o objeto fílmico Nuno Veiga Registo Fotográfico Documental José
Crúzio Local de Residência Teatro Viriato Edição gráfica Zito Marques

VISITA GUIADA DIGITAL

A MAIOR visita guiada
com Bruno Zhu
Vídeo cortesia de A Maior Edição gráfica Zito Marques

Tapeçaria
Ano de 1995.
Enquanto a lisboeta Companhia Paulo Ribeiro – que mais tarde se
instalou em Viseu – concebia o projeto de Programação e Administração
do Teatro Viriato, Luís Miguel Nava, viseense e poeta maior português,
era assassinado, em Bruxelas.
Já a família chinesa Zhu, com Bruno, o seu filho de quatro anos,
estabelecia-se em Viseu para gerir um restaurante – que hoje é sua
propriedade –, tendo mais tarde ampliado os seus negócios, criando
uma loja de produtos de lar e de vestuário – «A Maior».
Nesse verão, Paula Magalhães, à revelia dos seus pais, pede dinheiro
emprestado para se matricular nos exames nacionais, que lhe
permitiram ingressar na Faculdade de Belas-Artes do Porto, enquanto
Nuno Veiga trabalhava, arduamente, para cumprir o sonho de ser
professor de Educação Física; treinava regularmente no Fontelo, mas
não sabia, à data, outro significado da palavra “performance” senão o
de marcar golos ou cestos.
Na ilha da Madeira, fixava-se, por um ano, a família Velho, levando
a sua filha única de 10 anos e de olhos grandes, Liliana, com um
enorme gosto e aptidão para o desenho. É aí que conhece um imigrante
norueguês, professor de artes, que lhe ensina novas técnicas de pintura
e de desenho, revelando-se-lhe um admirável mundo novo que não
mais largara.
Na Escola do Viso, o tímido e inseguro aluno Ricardo Correia, também
com 10 anos, representava a sensibilidade e a exuberância do seu
carácter através dos desenhos que, regularmente, eram selecionados
para representar a sua escola.
Apenas em 2015, chega o Tiago, vindo da invicta de Manoel de Oliveira,
e depois o Gustavo, conterrâneo de Fernando Meirelles, ambos
partilhando a paixão por lentes e a dedicação com rigor à imagem fixa e
em movimento que exploram nas suas práticas artísticas.
Os que chegam, os que partem, os emigrantes, os imigrantes, as
maiorias, as minorias, os que nascem, os que vivem e os que morrem
em Viseu, são “a cidade”.
É com sensações e sensibilidades artísticas diversas, oriundas de
lugares físicos e mentais distintos, que os Jardins Efémeros (JE) tecem
uma tapeçaria de linhas invisíveis, oriundas de lugares físicos e mentais
distintos, cheias de cores, de luzes e de sons. Esperamos que, com esta
tapeçaria por vezes áspera, mas sempre quente, vos possamos dar
algum conforto nestes dias de peste que temos passado. Juntos.
Corpo e as Linguagens – A partir da obra de Luís Miguel Nava, A Maior
e Fontelo são três criações de nove artistas que são e/ou vivem em
Viseu e que integram, nas suas práticas artísticas, a experimentação,
a investigação, a liberdade e a cidadania, valores partilhados pelos
JE e pelo Teatro Viriato, que consideramos fundamentais para o
desenvolvimento da dignidade humana.
Sandra Oliveira
Presidente da Pausa Possível – Associação Cultural e de Desenvolvimento
Diretora Artística dos Jardins Efémeros
A autora escreve segundo o antigo acordo ortográfico
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