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10 e 11
DEZEMBRO‘21
sex 21h00
e sáb 17h00
TEATRO
local
Sala de Espetáculos

DIÁRIO
DE UMA
REPÚBLICA
CRIAÇÃO AMARELO SILVESTRE
DIREÇÃO ARTÍSTICA
FERNANDO GIESTAS ARTISTA ASSOCIADO
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70 min. aprox. | m/ 16 anos

Direção artística Fernando Giestas

Design gráfico e comunicação

Apoio à direção artística Rafaela Santos

Ana Verónica Dias

Fotografia Augusto Brázio e Nelson d’Aires

Gestão financeira Susana Loio

Interpretação Carla Galvão

Criação e produção Amarelo Silvestre

Cenografia Henrique Ralheta

Coprodução Cine-Teatro Louletano,

Assistente de cenografia Carolina Reis

Teatro Viriato e Teatro Virgínia

Apoio à dramaturgia e ao movimento

Parceria As Casas do Visconde

Yola Pinto

Apoios República Portuguesa - Cultura/

Desenho de luz Wilma Moutinho

Direcção Geral das Artes

Música José Pedro Pinto

e Câmara Municipal de Nelas

Figurinos Rafaela Mapril
Colaboração Álvaro Laborinho Lúcio
Operação de som e projeção Ricardo Loio

QUE TEATRO SE FARÁ A PARTIR DO QUE SE VÊ?
“Diário de uma República” é um projeto de Teatro e Fotografia enquanto
espectadores da vida quotidiana durante uma década. Uma reflexão
artística sobre o que vão sendo as pessoas e as paisagens de Portugal
entre 2020 e 2030.Que Teatro resultará do ato de (nos) vermos realmente?
Ver por querer. As ruas, as pessoas, as casas, as coisas.
Fotografar para prolongar o olhar.
As fotografias de Augusto Brázio e de Nelson d’Aires fixarão as imagens
do real já imaginado Teatro. Serão as imagens da República. Imagens
fotografadas, com vida mais longa do que a vida efémera do Teatro.
A Justiça é o tema foco da I edição de “Diário de uma República”,
entendida no seu sentido mais amplo: a justiça das leis, das relações,
das construções, da natureza, a justiça do nosso próprio olhar. Mantemos
próximo um diálogo com Álvaro Laborinho Lúcio, sábio cidadão da
República, para melhor nos orientarmos nos diferentes domínios desta
temática.
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As restantes edições deste projeto (2022-2030) debruçar-se-ão sobre
outras temáticas fundamentais, a um ritmo de estreia de espetáculo nos
anos ímpares, com exceção do último espetáculo, a estrear em 2030 como
súmula dos quatro anteriores.

UMA IDEIA DE DIÁRIO DE UMA REPÚBLICA
Olhar é uma motivação maior da Amarelo Silvestre.
Olhar para ver.
Olhar com o corpo todo. Cansar o corpo, caminhando, caminhando,
contrariando o que já sabemos, contrariando o que vemos por ver. O que vemos
sem querer. Disponibilizar o corpo para olhar por querer.
Ter a sensação de que nunca vimos o que estamos a ver.
Sair para a rua com as perguntas todas.
Olhar e ouvir.
Perguntar para não se saber tudo. Continuar a perguntar antes que se saiba
tudo. Contrariar o perigo de se saber tudo colocando mais perguntas. Quando
se souber tudo, nada mais há para perguntar. Seria uma pena.
Perguntar por querer.
Não dar respostas. Dar perguntas. A boca não diz, a boca pergunta. A língua
que a boca fala é a interrogação.
Olhar por querer.
Fotografar para prolongar o olhar. E o tempo. Levar fotografias para o palco do
Teatro e continuar a olhar e a dar perguntas. Quando o espectáculo terminar,
não terminam as fotografias. E as perguntas tampouco. Enquanto não
pararmos de dar perguntas estaremos a olhar para ver.
Fernando Giestas [Co-Director Artístico da Amarelo Silvestre 14 de Janeiro de 2021]
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(o autor escreve com o antigo AO)

IMPRENSA
ESTE DIÁRIO DA REPÚBLICA FAZ PERGUNTAS, NÃO DITA LEIS

O título da peça ecoa Um Diário da República, um projecto do colectivo de
fotógrafos Kameraphoto, extinto em 2014, que tinha Nelson d’Aires e Augusto
Brázio entre os seus membros. Fernando Giestas conta que de um primeiro
contacto resultou a “vontade de relacionar o teatro com a fotografia”.
“Iniciámos esta ideia de partir do trabalho que eles já desenvolvem – de
fotografia muito focada no quotidiano, na vida das pessoas –, para tentar olhar
para isso como uma possibilidade de nos vermos a nós próprios”, refere.
É a partir das fotografias que nasce tudo o resto: o texto, a encenação e, como
é comum nos trabalhos da Amarelo Silvestre, as perguntas. Em palco, a actriz
Carla Galvão é a única intérprete, se excluirmos todas as caras fotografadas
que a acompanham. Entre a sequência de imagens projectadas ao longo da
peça, num misto do kitsch de veraneio de Martin Parr e da tensão entre o betão
e o verde das fotografias do geógrafo Álvaro Domingues, surge a pergunta:
“Quando temos tudo para a ver, para onde é que olhamos?”
Mas o que acontece em palco não procura responder, pelo menos de forma
directa. “Interessa-me mais esta ideia de dar perguntas, não respostas. São
as perguntas que nos aproximam. Quando perguntamos a alguém como se
chama, já esta a aproximar-nos”, afirma o encenador. “A pergunta faz-nos
perder tempo, desacelera o nosso olhar sobre as coisas”, acrescenta.
A esperança, explica Fernando Giestas, é que as imagens “não se fechem
nelas, mas que nos dêem abertura para o mundo e sejam um espelho de nós
próprios”. No fundo, a ideia é usar “imagens como janelas para o mundo”,
acrescenta, adulterando uma citação de John Berger.
Este primeiro trabalho de uma série de cinco tem como tema-chapéu a justiça.
As câmaras de Augusto Brázio e Nelson d’Aires andaram pelo país, mas sem
considerar o tema no seu sentido fechado, associado aos tribunais ou à lei.
“O que é que um táxi suspenso te diz sobre justiça? Se o fotógrafo põe uma
lente de justiça, provavelmente não capta aquela imagem”, introduz Fernando
Giestas, que com Rafaela Santos assume a direcção artística da Amarelo
Silvestre. “Muita gente vê ali o fim, a avaria. Eu vejo uma esperança, do que
está em potência, a possibilidade de aquilo estar ali para um dia ser melhor”,
prossegue, para logo de seguida se interromper, não querendo impor uma
interpretação. Esse é o percurso que o público terá de fazer com o que lhe é
dado da ver, na fotografia como no teatro. Em Diário de uma República I, diz,
são dadas apenas “pistas para que as pessoas possam caminhar sobre as
imagens como se fossem frases”.
Percorrendo a ficha técnica, encontramos um nome forasteiro. O juiz, exministro da Justiça e também escritor Álvaro Laborinho Lúcio aparece ali,
como colaborador, numa estranheza que o tema da justiça ajuda a explicar.
“Queríamos que [o seu contributo] tivesse sido um bocado mais próximo,
mais relacional com a própria equipa mas, por causa da pandemia, acabou
por ser mais entre mim e ele”, conta Giestas. O magistrado jubilado recebeu
as fotografias, a partir das quais surgiram mais perguntas e mais discussão,
refere.
Camilo Soldado, Público, 28 MAI’21

O PAÍS ATRAVÉS DO TEATRO, DA FOTOGRAFIA E DE UMA ATRIZ EM
“DIÁRIO DE UMA REPÚBLICA”
A fotografia divide o palco com Carla Galvão que, ao longo da cena, se deixa
envolver pelas imagens do quotidiano enquanto levanta questões para o
público com quem contracena no “Diário de Uma República”, uma produção da
Amarelo Silvestre.
“Diário de uma República” é um projeto de teatro e fotografia, uma reflexão
artística sobre o que as pessoas e os locais que habitam vão sendo, na sua vida
quotidiana, durante um período que a companhia prevê estender ao longo de
uma década, em diferentes concelhos do país. “Que Teatro se fará a partir do
que se vê?”, interroga-se a Amarelo Silvestre, na apresentação do projeto.
“Quando se tem tudo para ver, para onde é que se olha?”, questiona Carla
Galvão em palco, enquanto vai “organizando” fotografias impressas em cima
de uma secretária. Depois, as imagens começam a ser projetadas e “correm”
o cenário. São imagens de cidades, dos seus locais, do seu dia-a-dia, num
projeto que se quer a longo prazo – “porque não a 10 anos?” - para melhor
desafiar respostas adquiridas.
[…]
“É um exercício de lentidão, é uma ‘proposta de pausar’ e, a partir da imagem
que está aos nossos olhos, questionarmo-nos sobre o que está à nossa frente.
Imagens que, por algum motivo, captaram a atenção dos fotógrafos e que
devem levantar questões”, disse Fernando Giestas.
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LUSA, 24 MAI’21

FERNANDO GIESTAS || Artista Residente Teatro Viriato
Nasceu em Espinho, em 1978. Jornalista para sempre, dramaturgo, cofundador, com Rafaela Santos, da companhia de teatro Amarelo Silvestre.
Lê em papel. Tem uma filha e um enTiago. Autor da dramaturgia de
espetáculos, criações Amarelo Silvestre, como “Museu da Existência”,
Teatro Viriato (TV) e CC Vila Flor; “o que é que o pai não te contou da
guerra?”, Teatro Nacional São João (TNSJ); “Sangue na Guelra”, TV; “Mar
Alto Atrás da Porta”, Folias D’Arte, São Paulo, Brasil; “João Torto”, Tearo
Nacional D. Maria II (TNDM II) - Texto do espetáculo publicado pela editora
Bicho do Mato, em parceria com o TNDMII; “Sonhos Rotos”, Festival
Internacional de Teatro Clássico de Almagro – Espanha (iniciativa Almagro
Off) - Espectáculo distinguido com Menção Especial do Júri de Almagro Off;
“Mulher Mim”, TV.

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 Cristina Andrade • Fernando Gomes Morais • Fernando Poças Figueiredo e Maria
Adelaide Poças • Isabel Pais e António Cabral Costa • Joana Santareno Ferreira • 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 de Ornelas Andrade Diogo Obrist • Né
• Nanja Kroon • Paula Costa • Paula Nelas • Rita Brazete • Júnior Gaspar Gomes • Margarida de Carvalho
Loureiro • Rafael Cunha Ferreira • E outros que optaram pelo anonimato.

MECENAS

APOIO

APOIO À DIVULGAÇÃO

Patrícia Portela Direção Artística • Sandra Correia Direção Administrativa e Financeira • Maria João Rochete
Adjunta de Direção • Carlos Fernandes Coordenação de Produção • Gi da Conceição Produção • Paulo Matos
Coordenação Técnica • Nelson Almeida e João Rodrigues Técnicos de Palco • Ana Filipa Rodrigues e Isabel
Campante Comunicação e Imprensa • Teresa Vale Produção Gráfica • Gisélia Antunes Coordenadora de Frente
de Casa e Bilheteira • Susana Cardoso Assistente de Bilheteira e Comunicação • Consultores Maria de Assis
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 Catarina Loureiro, Diana Silva, Filipa Antunes, Francisco Pereira,
Gustavo Garcetti, Hugo Caessa, Joana Silva, João Almeida, José Vaz, Leonor Esteves, Luís Sousa, Natália
Rodrigues, Roberto Terra, Ricardo Meireles, Rita Coelho e Sandra Amaral
estrutura
financiada por:

Próximo espetáculo

TEATRO // 17 e 18 DEZEMBRO
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MONÓLOGO DE UMA MULHER
CHAMADA MARIA COM A SUA PATROA
DE SARA BARROS LEITÃO | COPRODUÇÃO TEATRO VIRIATO
sex 21h00 e sáb 17h00 | 90 min. | m/ 12 anos
preço A: 10€ (plateia e camarotes) / 5€ (frisas) // descontos aplicáveis
local Sala de Espetáculos
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