TIAGO RODRIGUES
Nascido em 1977, é um ator, dramaturgo e encenador cujo teatro subversivo e
poético o afirmou como um dos mais relevantes jovens artistas portugueses. O
seu ritmo de trabalho é surpreendente: com a sua companhia, Mundo Perfeito,
criou cerca de 30 peças durante a última década. Tem também colaborado
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com outras companhias, coreógrafos e cineastas, assim como tem dedicado
uma parte da sua atividade ao ensino, à curadoria e ao desenvolvimento de
projetos artísticos comunitários.

MECENAS

O seu trabalho tem sido apresentado em alguns dos mais importantes teatros
e festivais da Europa, América Latina e Médio Oriente. Tiago Rodrigues tem
colaborado com artistas da Bélgica, Líbano, Holanda e Brasil. Profundamente
enraizado numa tradição de teatro coletivo, as suas últimas peças destacam-se pela forma como manipulam documentos com ferramentas teatrais,
combinando as vidas pública e privada e desafiando a nossa perceção de
fenómenos históricos e sociais.
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percurso nas artes. Após ter colaborado com alguns grupos de teatro como
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produtora executiva e fotógrafa de cena durante a década de 90, criou a
companhia Mundo Perfeito em colaboração com Tiago Rodrigues em 2003.
Próxima espetáculo

contribuído para a concretização de mais de 30 espetáculos produzidos pela
companhia. Tem assumido um papel nas decisões artísticas relacionadas
com cenário, figurinos, fotografia de cena, divulgação e desenvolvimento
dramatúrgico. Tem também desenvolvido trabalho premiado na área da
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É diretora de produção e responsável administrativa do Mundo Perfeito, tendo
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BOVARY

a partir de GUSTAVE FLAUBERT

de TIAGO RODRIGUES | MUNDO PERFEITO (pt)

fotografia, com a sua e outras companhias.
Recentemente, mostrou algumas das suas obras na exposição O Desconcerto
do Mundo durante as celebrações do 10.º aniversário do Mundo Perfeito.
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SOBRE BY HEART
75 min.

Tiago Rodrigues ensina, em By Heart, um poema

Uma multidão olha para um elefante no topo de uma montanha gelada. O elefante é o

Voltando à fotomontagem do elefante e da multidão, há algo mais que nos surpreende.

m/ 12 anos

a 10 pessoas que nunca viram o espetáculo e

maior animal que anda à superfície da Terra. No entanto, este deverá ser cerca de 100

Cores saturadas, película ectachrome dos anos 50 e roupas antiquadas, os seus corpos

desconhecem os versos que terão de decorar

vezes maior do que um elefante normal. Esta foi a imagem que Tiago Rodrigues escolheu

estão paradoxalmente descontraídos numa ambiência quase bucólica de contemplação,

à frente do público. Enquanto os ensina, o

para ilustrar o dossier da sua obra By Heart, uns meses antes de a estrear.

pessoas de várias gerações unidas na experiência do olhar, traduzindo o lado arcaico
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encenador vai desfiando histórias sobre a sua

e profundamente civilizacional que os livros convocam. Não sei se era este o público

avó quase cega, misturadas com narrações sobre

Perante a estranheza, os espectadores irão questionar-se. Que faz um elefante em cima

que o encenador imaginou, mas foi certamente próximo daquele que encontrou nas

escritores e personagens de livros que em palco

de uma montanha gelada? Como lá chegou? Ou ainda: mas este elefante tem uma escala

apresentações try out desta obra: uma amostra de pessoas da comunidade, um

ocupam caixas de madeira.

incomensurável, pois esta distância apenas deveria ser um ponto no horizonte. Como é

público particularmente heterogéneo, a quem foi pedido que aprendesse um poema de

isto possível? Perante o fenómeno, as opiniões divergem, cada um terá algo para contar,

Shakespeare, no palco, face aos outros espectadores, algo que seria um enorme desafio,
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À medida que cada par de versos é aprendido, vão

cada um terá uma memória do que testemunhou, em que todos são confrontados com a

até para um/uma experiente ator/atriz. “Quando em meu mudo e doce pensamento /
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emergindo ligações improváveis que explicam o

estranheza. Cada um irá guardar sua versão individual do acontecimento.

chamo à lembrança as coisas que passaram...” Nesse momento, o público transgride

mistério da escolha do poema que as 10 pessoas
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aprendem de cor.

diversos rituais da convenção teatral e assume de uma forma militante o papel de guardião
Face ao que nos espanta e comove, iremos inevitavelmente, contar a outros aquilo que

das palavras e das ideias. A deslocação do lugar do espectador para o lugar do ator/

sentimos e nesta transmissão acrescentaremos a nossa própria emoção e alteraremos

encenador, sem que seja sequer beliscado o delicado lugar do teatro enquanto espaço de

By Heart, que em Paris acolheu as melhores

alguns detalhes. A memória é camaleónica e adota a cor do transmissor. Estamos perante

memória, acontece sem que nos questionemos perante esta mudança. A partilha é agora

críticas, é uma peça sobre a importância da

dois fenómenos: a perceção e a transmissão.

entre espectadores e o ator/encenador assume um papel de mediador. By Heart questiona

transmissão e memorização das palavras e das

o lugar do espectador e responsabiliza-o perante a experiência teatral. A viagem temporal

ideias pela partilha oral. Em última análise,

Na brecha entre os dois surge a possibilidade da poética. Georg Steiner diz que ”quando

que atravessa o espetáculo é, pois, a da responsabilização. A mesma viagem que a avó

este espetáculo funciona como uma recruta

uma linguagem morre, morre igualmente uma forma de olhar o mundo”. Diz-nos também

de Tiago decide empreender quando se obstina em memorizar um livro inteiro antes da

para a resistência que só termina quando os 10

que estamos no fim da era dos livros. Quando Tiago Rodrigues junta 10 espectadores

inevitável cegueira que se avizinha (situação na peça mas também na vida real).

guerrilheiros souberem o poema de cor.

e lhes pede para aprenderem de cor (by heart) um soneto de Shakespeare, pede-lhes
que aprendam “com o coração”, oferece a possibilidade da poética aliada à experiência

Este ato de obstinação é o contrato que, em cada noite, o teatro celebra entre os atores

A companhia Mundo Perfeito, que conquistou um

da poesia. Cumpre, inevitavelmente o papel de bibliotecário do efémero. Se cada um

e os espectadores. O contrato da memória, essa fronteira última da live art, que o poder

lugar de destaque no panorama nacional, traz

decorar aquele soneto, ele sobreviverá para sempre de uma forma viral. E por isso o papel

tanto detesta, pois não se pode vender, comprar, medir ou taxar, e que transfere para

ainda a Viseu Bovary.

simbólico dos livros nesta obra. Formalmente este é o espetáculo mais simples que Tiago

cada espectador a responsabilização de algo que foi relevante mas efémero.

Rodrigues até hoje criou. Conceptualmente é, provavelmente, a sua obra mais complexa.

Rui Horta, coreógrafo

