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DOESDICON
uma criação de TÂNIA CARVALHO
com GRUPO DANÇANDO COM A DIFERENÇA
direção artística HENRIQUE AMOEDO

45 min.
m/ 8 anos

Coreografia e direção Tânia Carvalho
Música Diogo Alvim
Voz Tânia Carvalho, a partir de Lumi potete
Piangere, de Giovanni Legrenzi
Figurino Aleksandar Protic
Desenho de luz Tânia Carvalho

Composição para desenho de movimentos fixos, não
rígidos. Trabalho dos contrastes rítmicos do corpo em
deslocação ou não.
Passa uma pessoa…
Mas não. São mais pessoas. Uma aqui, outra mais ali.

e Maurício Freitas
Dançando com a Diferença
Direção Artística Henrique Amoedo
Elenco Bernardo Graça; Diogo Freitas; Isabel
Teixeira; Joana Caetano; Maria João Pereira;
Nuno Borba; Sara Rebolo; Telmo Ferreira

E aquela? Não estava ali antes. Ou estava? Estava fixa
num ponto e não a vi antes.
Os movimentos fixos são depois libertados. Não contra
estes mesmos movimentos. Não para os apagar, mas
para os estender a.

Fotografias Júlio Silva Castro
Vídeo (divulgação) Tomás Pereira
Produção Diogo Gonçalves
Estrutura apoiada pelo Governo Regional da
Madeira / Secretaria Regional de Educação –
Secretaria Regional da Economia, Cultura e
Turismo / Secretaria Regional da Inclusão e
Assuntos Sociais e Câmara Municipal do Funchal
– Ginásio de São Martinho

Já ali passou mais alguém...
Tânia Carvalho

SOBRE DOESDICON
Doesdicon, que numa primeira leitura desperta um interesse enigmático pela particularidade do seu nome, é tal como se pode
tentar entender, uma desconstrução e um
anagrama da palavra “Escondido”.
Menos escondido, certamente, foi o interesse
da coreógrafa em trabalhar com este grupo
da Madeira, que sendo já do conhecimento
dos diversos públicos do país, vem há largos,
sob a direção artística de Henrique Amoedo,
sendo uma referência nacional e internacional no domínio da inclusão e da Dança Inclusiva.
Juntando-se aos diversos nomes que já trabalharam e deram o seu contributo a este
grupo com a criação de obras em muito reconhecidas pelo público, como Rui Horta com
Beautiful People (2008), Clara Andermatt
com Levanta os braços como Antenas para o
Ar (2005) e Dez Mil Seres (2012), Artur Pita
com Romeu e Julieta (2009), Henrique Rodovalho com 1 Apaixonado (2006), Paulo Ribeiro com Desafinado (2012) e Rui Lopes Graça
com Bichos (2016). Tânia Carvalho assume e
encara, assim, o desafio de pegar num grupo
com um elenco composto por diversas particularidades e transformá-lo e moldá-lo à
sua nova criação, compondo paulatinamente
momentos que encantarão o público com as
singularidades e encantos em muito característicos do talento desta artista.

Sobre a sua experiência de trabalho na Região Autónoma da Madeira, a coreógrafa
afirma: “Trabalhar na Madeira foi surpreendentemente maravilhoso! Ao mesmo tempo
que trabalhava intensamente, tinha sempre a
sensação de estar de férias. Há qualquer coisa na energia da cidade que me provoca isso.
O facto de estar a trabalhar com esta companhia aumentou esta sensação. A alegria com
que encaram os desafios é contagiante. E as
coisas que são difíceis, tornam-se leves. Sinto, sinceramente, que vim de lá uma pessoa
muito melhor”.
Uma das particularidades que mais surpreendeu os Dançando com a Diferença foi
a escolha do elenco para DOESDICON. Segundo o Diretor Artístico Henrique Amoedo,
“as escolhas de Tânia Carvalho para esta
criação surpreenderam-me. Penso que não
só a mim, mas também ao próprio elenco de
intérpretes. Ela olhou para aqueles que, à
partida se tivermos em conta a imagem e características padrões de um bailarino, teriam
menos chances e viu neles capacidades para
interpretarem DOESDICON. Este processo de
novas descobertas por elementos externos,
como é a coreógrafa, está na base daquilo
que fazemos. Prova que é possível, até internamente, desconstruirmos padrões em busca
de novas realidades estético-artísticas”.

Sobre o elenco a coreógrafa refere: “Escolhi o
elenco de forma muito intuitiva. Foram os que
me “saltaram à vista”. Mas agora, já depois
de alguns ensaios, consigo (talvez) perceber
melhor, de onde veio esta escolha. Cada um
deles, ao dançar, me transmite sensações
muito diferentes, mas há uma coisa que os
une — os movimentos destes bailarinos estão

carregados deles próprios (dos bailarinos),
das suas histórias e experiências. Nada vem
porque “se deve dançar assim”. A forma do
movimento, aparece depois da intenção (ou
outra coisa que não consigo nomear)”.
Grupo Dançando com a Diferença

DANÇANDO COM A DIFERENÇA

Reunir um elenco de pessoas com e sem deficiência e fazer da dança uma ferramenta
contra a diferença foi a proposta de Henrique
Amoedo, quando em 2001 aterrou no Funchal.
Aos primeiros passos o projeto demonstrou
que tinha pernas para andar e, consequentemente, nasceu o grupo Dançando com a Diferença.
Se a dança exige disciplina, preparação física,
empenho, cada bailarino, de diferentes faixas
etárias, com ou sem deficiência, consegue
dar-lhe o seu toque pessoal. As performances
despertam emoções e lágrimas, sem deixar
espaço para a indiferença.

A direção artística de Henrique Amoedo conduziu o grupo aos palcos nacionais e internacionais, onde foram aclamados pelas suas
capacidades estético-artísticas, quer pelo público, quer pela crítica especializada. Ao seu
repertório juntaram-se coreógrafos de renome, como Clara Andermatt, Henrique Rodovalho, Elisabete Monteiro, Rui Horta, Paulo
Ribeiro e agora Tânia Carvalho, entre tantos
outros.
Se a arte é o foco principal, há um lado educativo e terapêutico que nunca é descuidado no
trabalho desenvolvido e que se estende às famílias, de forma a integrar todos os elemen-

tos numa sociedade que continua a levantar
barreiras físicas e tem dificuldade em aceitar
a deficiência. No Dançando com a Diferença
promove-se a igualdade de oportunidades e

de forma equitativa o crescimento de todos
enquanto pessoas e artistas.
Texto de Sandra Nobre

HENRIQUE AMOEDO
Professor, formador e coreógrafo é o fundador e diretor do grupo Dançando com a Diferença (2001), com sede na Ilha da Madeira.
Criou o termo Dança Inclusiva (2002) que se
refere à possibilidade de mudança da imagem
social e inclusão de pessoas com deficiência
na sociedade, através da arte de dançar e tem
realizado diferentes iniciativas no âmbito educativo e artístico, em Portugal e no estrangeiro, para a difusão e implementação do referido conceito.
Licenciou-se em Educação Física e concluiu
a sua especialização em Consciencialização
Corporal, ainda no Brasil. Tem Mestrado em
Performance Artística - Dança pela Faculdade de Motricidade Humana (Lisboa) e atualmente é doutorando em Motricidade Humana,
na especialidade de Dança, na mesma universidade.

Deu início ao trabalho da Roda Viva Cia. de
Dança (1995), da qual foi fundador e diretor
(no Brasil) até 1998 e tem realizado a coordenação e/ou direção artística de projetos de
dança na comunidade em parceria com diferentes instituições nacionais e europeias.

TÂNIA CARVALHO
Entre a coreografia e a música, entre a dança e
o desenho, assim se move a procura, a criação
e o trabalho de Tânia Carvalho, uma das mais
densas e fascinantes artistas portuguesas da
sua geração.
Nascida em Viana do Castelo, Portugal, em
1976, Tânia Carvalho iniciou os estudos de
dança na sua cidade natal. Na década de noventa, prosseguiu estudos artísticos na Escola
Superior de Arte e Design das Caldas da Rainha, na Escola Superior de Dança de Lisboa e
no Fórum Dança.
Na viragem do século, começou a apresentar as suas primeiras criações nos domínios
da coreografia. Daqui aos dias de hoje segue-se uma carreira artística ritmada pela
versatilidade e pelo mistério. Dos domínios
da coreografia, Tânia Carvalho transporta-se
frequentes vezes para a composição musical
- é autora de várias bandas sonoras das suas
próprias peças, como por exemplo a de Como
Se Pudesse Ficar Ali Para Sempre (2005) e também a de Síncopa (2013) - como cantora, em
Idioleto, de 2012, e como pianista em De Mim
Não Posso Fugir, Paciência!.
Desta forma, Tânia Carvalho propõe-se como
uma artista cuja vontade de expressão não
se esgota numa só linguagem. E este querer
dizer da autora contém em si um universo
simbólico próprio: as suas criações vagueiam

pelas sombras (Olhos Caídos, de 2010), pela
vivificação da pintura (Xilografia, 2016), pelo
expressionismo e pela memória do cinema (O
Gabinete do Doutor Caligari e O Sétimo Selo em
27 Ossos), pelos corpos que se transformam
noutras coisas que não corpos e pela ideia de
liquidificação de algo sólido (Explodir em Silêncio Nunca Chega A Ser Perturbador, de 2005 e
Orquéstica de 2006). Assim a artista constrói a
sua cosmogonia misteriosa, um conjunto de
códigos que transcendem a própria arte movente - seja no cuidado linguístico e semântico
que inscreve na titulação dos seus trabalhos
(que dizer de Icosahedron, Orquéstica ou de
A Tecedura do Caos?), seja na passagem frequente por territórios mais distantes da coreografia, como o desenho (Toledo, série exposta no CAAA em Guimarães em 2013, mas
também GLIMPSE – 5 Room Puzzle, um híbrido
entre o desenho e a dança).
Esta densidade e versatilidade na obra de Tânia Carvalho têm-na levado a uma plêiade de
espaços e colaborações, do institucional ao
alternativo, do formal ao informal.
Ao longo de quase duas décadas, Tânia Carvalho vai fazendo o seu caminho: criterioso e
cada vez mais multidisciplinar; cultor de uma
depurada lentidão, gerador de universos obscuros e, por tudo isso, fascinante.
Nota: Biografia editada
a partir de texto de Eduardo Brito

DIOGO ALVIM
Diogo Alvim estudou arquitetura e composição em Lisboa. Terminou recentemente o
doutoramento em composição/artes sonoras
no Sonic Arts Research Center, Queen’s University Belfast, com bolsa da FCT. A sua investigação explora as relações entre música
e arquitetura.

O seu trabalho inclui música instrumental e
eletrónica, bem como projetos de arte sonora,
tendo sido apresentado em vários países da
Europa e no Brasil.
Tem desenvolvido colaborações com artistas
plásticos e de som, coreógrafos e encenadores.

ALEKSANDAR PROTIC

Aleksandar Protic nasceu em Belgrado, Sérvia. Em 1998, licenciou-se na Academia das
Belas Artes em Belgrado, no departamento
de Fashion Design and Costumes. No mesmo
ano, frequenta a Royal Academy of Fine Arts
de Antuérpia, Bélgica, no Departamento de
Fashion Design.

exibe regularmente as suas coleções na Moda
Lisboa, no calendário da Semana de Moda de
Lisboa.

Ainda em Belgrado, os prémios Belgrade
Fashion Statue concederam-lhe o galardão de
Mais Promissor Designer de Moda. No mesmo
ano, fechou a Belgrade Fashion Week com a
coleção que criou enquanto aluno finalista.

Em 2010, foi selecionado pela Maison de la
Création para representar Portugal no projeto
Cité Euroméditerranéenne de la Mode que culminou em julho de 2013 com a grande exposição na cidade de Marselha, Capital Europeia
da Cultura.

Em 1999, mudou-se para Lisboa, Portugal,
onde em 2000 abriu a sua própria loja e deu
início à marca Aleksandar Protic. Desde 2001,

Além do seu trabalho enquanto designer de
moda, colabora como figurinista com diversos
artistas de Dança e Teatro Contemporâneos.

Vivace Dão · Quinta do Perdigão • Sostenuto Abyss & Habidecor • Allegro BMC CAR • Quinta das Marias • Tipografia
Beira Alta • Moderato Família Caldeira Pessanha • Ladeira da Santa • Que Viso Eu? • Quinta da Fata • UDACA • Andante
Farmácia Avenida • Grupo de Amigos do Museu Nacional Grão Vasco • Adágio Ana Maria Albuquerque Sousa • Ana Maria
Ferreira de Carvalho • Ana Paula Ramos Rebelo • Benigno Rodrigues • Cláudia Saraiva • Centro de Saúde Familiar de
Viseu, Lda. • Conceição e Ricardo Brazete • Eduardo Melo e Ana Andrade • Fernanda de Oliveira Ferreira Soares de Melo
• Fernando Figueiredo Augusto • Fernando Soares Poças Figueiredo e Maria Adelaide Seixas Poças • Geraldine de Lemos
• Isabel Pais e António Costa • Isaías Gomes Pinto • João José Garcia da Fonseca e Maria José Agra Regala da Fonseca
• João Pedro Simões e Litao Huang • José Gomes • José Luís Abrantes • Júlia Alves • Júlio da Fonseca Fernandes •
Magdalena Rondeboom e Pieter Rondeboom • Maria de Fátima Ferreira • Maria de Lurdes Poças • Maria Isabel Oliveira
• Marina Bastos • Martin Obrist e Maria João Obrist • Nanja Kroon • Paula Nelas • Paulo Marques • Raquel Balsa • Raul
Albuquerque e Vitória Espada • Sónia Costa • Sónia Isidro • Vitor Domingues • Júnior Beatriz Afonso Delgado • Diana
Sousa • Diogo Ascenção • Dinis Sousa • Eduardo Miguel de Amorim Barbosa • Gaspar Gomes • Maria Leonor Martins •
Maria Inês Pinho • Pedro Dinis de Amorim Barbosa • Rafael Cunha Ferreira • Tomás Madureira • E outros que optaram
pelo anonimato.

MECENAS

APOIO

ASSISTENTES
DE SALA
VESTIDOS POR

APOIO À DIVULGAÇÃO

Paula Garcia Diretora-geral e de Programação • José Fernandes Diretor Administrativo e Financeiro • Sandra Correia
Assessora Administrativa e Financeira • Raquel Marcos Assistente de Direção • Maria João Rochete Coordenação de Produção
• Carlos Fernandes Produção • Nelson Almeida, Paulo Matos e Pedro Teixeira Técnicos de Palco • Ana Filipa Rodrigues
Comunicação e Imprensa • Teresa Vale Produção Gráfica • Gisélia Antunes Bilheteira • Emanuel Lopes Frente de Casa •
Consultores Maria de Assis Swinnerton Programação • Colaboradores António Ribeiro de Carvalho Assuntos Jurídicos
• José António Loureiro Eletricidade • Contraponto Contabilidade • Paulo Ferrão Coordenação Técnica de Palco • José
António Pinto Informática • Cathrin Loerke Design Gráfico • Acolhimento do Público Aliosman Ahmed, Ana Rilho, André
Rodrigues, Bruno Marques, Carla Juliane, Catarina Ferreira, Cláudio Alves, Franciane Maas, Francisco Pereira, João
Almeida, Luís Sousa, Neuza Seabra, Ricardo Meireles, Roberto Terra, Rúben Marques, Rui Guerra, Sandra Amaral e Vânia
Silva • Colaboração Técnica

estrutura
financiada por:

Próximo espetáculo
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PORTUGAL QUE DANÇA
© Mares do Sul

uma produção MARES DO SUL para a RTP2
realização CRISTINA FERREIRA GOMES
sex 19h30 | 60 min. aprox. // Todos os públicos // Entrada gratuita
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sobre SÃO CASTRO e ANTÓNIO CABRITA

