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ESTREIA

11 e 12
DEZEMBRO‘20
sex 21h00
sáb 10h30
Sala de Espetáculos
CRUZAMENTO
DISCIPLINAR

GABO
DE PATRICK

MURYS
E DANÇANDO COM A DIFERENÇA

≥ COM CONVERSA NO FINAL
E EXIBIÇÃO DO DOCUMENTÁRIO

GABO, POSSO ENTRAR AÍ?
DE CARLA AUGUSTO

45 min. aprox.
m/ 6 anos

Encenação e direção de atores

Coordenador geral do

Patrick Murys

Dançando com a Diferença/Viseu

Assistência e coreografia Romulus Neagu

Ricardo Meireles

Interpretação Diogo Peres,

Coprodução Teatro Viriato

João Estrela e José Pereira

e Dançando com a Diferença

Desenho de luz Cristóvão Cunha
Música original Norberto Gonçalves da Cruz

Dançando com a Diferença é uma estrutura

Vocais Lidiane Duailibi

financiada por República Portuguesa /

Voz off Ana Vargas

Direção-Geral das Artes (Biénio 2020-2021),

Cenografia Patrick Murys

Governo Regional da Madeira através da

Criação marionetas e apoio à cenografia

Direção Regional de Educação e Direção

Sandra Neves

Regional da Cultura (Ano 2020).

Apoio à construção de marionetas

Câmara Municipal do Funchal (Ano 2020)

Catarina Falcão

Apoios locais Grupo Porto Bay e Júlio Silva

Figurinos Sandra Neves

Castro - Fotografia, Vídeo e Publicidade

Coordenação de ilusionismo
José Pereira (Zé Mágico)

A Cia. Dançando com a Diferença é a

Textos / Diários Mágicos

companhia residente no Mudas. Museu de Arte

Cuca Calheiros e Jorge Lopes

Contemporânea da Madeira, na Madeira.

Interpretação em Língua Gestual Portuguesa
Susana Tavares

O Dançando com a Diferença/Viseu

Audiodescrição Roberto Terra

é o projeto residente no Teatro Viriato,

Texto da Audiodescrição

em Viseu.

Henrique Amoedo, Diogo Gonçalves,
Ricardo Meireles e Roberto Terra
Vídeo promocional e streaming
Tomás Pereira
Agradecimento especial Léonard e Júlia
Diretor artístico da
Dançando com a Diferença Henrique Amoedo
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ESPETÁCULO ACESSÍVEL

DIÁRIOS MÁGICOS
Acho que estou a sonhar. Estou de olhos fechados, mas, há algo que me diz
que entrei numa floresta mágica. Consigo sentir a relva que toca todas as
partes do meu corpo e me faz cócegas na alma.
Ouço passos ao meu redor. Quero sentir tudo, explorar este sítio encantado
onde me encontro. Como se tivessem sido enfeitiçadas, as minhas mãos
começam a vaguear. Estou em busca dos corpos que sinto ao pé de mim.
Encontro alguém e ali fico.
De repente, o ar gelado que respiro traz uma tempestade. Como é boa, a
chuva. Tenho a pele molhada e um sorriso feliz. Sinto cada pedaço de mim,
todas as emoções que há muito estavam guardadas, dentro de mim.
As árvores movem-se violentamente e um sentimento profundo que não
consigo explicar apodera-se de mim. Tenho de me afastar do meu par, não
posso permanecer mais junto dele.
Há um estrondo, vários. Estou a acordar, tenho a certeza. Tudo é tão real e
tão perfeito aqui. Vou acordar.
Abri os olhos.
Cuca Cappelle Calheiros (05 de fevereiro de 2020)
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A “GABO” é encarnada por uma marioneta e é o ser que vai desenvolver
todo o desafio que é colocado aos intérpretes. É um ser misterioso, um ser
mágico que não tem explicação. É o ponto de partida para que os intérpretes
interroguem o que é ser diferente, o que é ser livre.
Neste espetáculo, a inspiração partiu muito dos intérpretes. No início eu
não estava a considerar que existisse esta criatura, então foi como encarnar
o inexplicável, o misterioso, o estranho, o que não percebo. Fizemos várias
experiências, tanto teatrais como de dança e até com outras marionetas,
mas não estava satisfeito. E de repente tornou-se claro que devia ser um
ser encarnado pelos três intérpretes – três pessoas totalmente distintas
com limitações e capacidades totalmente diferentes.
O realismo mágico (corrente artística, da qual Gabriel García Márquez é um
dos principais autores) foi o ponto de partida do convite que me lançaram.
Eu li a obra do autor e isso permitiu-me criar um suporte para ir mais longe
na criação da nossa ficção. O nome Gabo surge por isso. Mas a peça vai
mais longe, assenta no inexplicável. É um espetáculo não narrativo, não
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explicativo, que sugere sensações e emoções, para que cada pessoa que irá
assistir ao espetáculo faça o seu próprio caminho.
No processo de criação não mudei a minha metodologia, quer em termos de
entrega como de exigências, houve foi uma grande sensibilidade na relação
com os intérpretes, de parte a parte. Interessava-me saber quem são eles,
o que é que para eles é importante, o que é difícil, o que é impossivel com
o seu corpo e com a percepção que têm do mundo. O que pedi foi que me
contassem quem são, especialmente nesta aventura com a “GABO”.
Patrick Murys, em entrevista ao “Boca a Boca”, o podcast do Teatro Viriato

A ideia para a criação de “GABO” surge durante uma das minhas
permanências no Teatro Viriato, no âmbito das diferentes ações
como Artista Residente, em conversa com a então diretora geral e de
programação, Paula Garcia, falávamos sobre as futuras intervenções do
Dançando com a Diferença na parceria com o Teatro Viriato. Falámos sobre
o trabalho do Patrick Murys, que até então eu não conhecia e a partir desse
momento começámos a pensar em hipóteses para uma nova criação.
Falámos também sobre o realismo mágico na literatura, tendo como foco o
escritor colombiano Gabriel García Márquez.
Foi pedido ao Patrick que se aproximasse do realismo mágico, mas que, ao
mesmo tempo, não se restringi-se a ele. Foi pedido ainda para que outras
pessoas e/ou grupos pudessem estar próximas do processo de criação,
já que também havia surgido (com a ideia inicial) a hipótese de filmarmos
um documentário no decorrer do processo de criação, um trabalho que
mostrasse – se possível – a relação entre as crianças e o processo criativo
durante a criação da obra que hoje chamamos de “GABO”.
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A ligação desenvolvida entre os intérpretes durante todo o processo de
criação foi fantástica e, obviamente, que também há reflexos disso em cena.
O Diogo Peres, o João Estrela e o José Pereira (também conhecido como
o Zé Mágico) são muito diferentes entre si e conseguem, somando as suas
dificuldades e potencialidades, dar vida a “GABO”. Têm capacidades físicas
e intelectuais muito distintas e contribuíram em todo o processo criativo,
com as suas diferentes formas de ser e estar no mundo.
No início do processo, nos primeiros meses do ano e antes do confinamento,
tivemos a participação de alguns alunos da Escola da Paradinha, que
acompanhariam todo o processo criativo. Por motivos óbvios este
processo foi interrompido, mas não a ligação afetiva dos alunos ao projeto.
Também estiveram presentes no processo de criação, o Jorge Lopes e a
Cuca Cappelle Calheiros. Membros do Dançando com a Diferença, mas
também muito familiarizados com a escrita, criaram os “Diários Mágicos”,
registos das suas impressões individuais sobre os dias de trabalho que
acompanharam e que também serviram de apoio ao processo criativo de
Murys. A Carla Augusto e o Tomás Pereira, que estiveram todo o tempo a
trabalhar no documentário, tornaram-se “presenças invisíveis”, agradáveis,
atentas e muito importantes.
A finalização da criação musical aconteceu na Madeira, onde o Patrick
Murys e o Norberto Gonçalves da Cruz se conheceram pessoalmente e
tiveram uma bela e intensa semana de trabalho.
Houve a necessidade de ajustarmos calendários, repensarmos
procedimentos, pensar na segurança de todos e em nenhum momento
sentimos a equipa perder o entusiasmo e isso foi muito bonito de poder
acompanhar.
Henrique Amoedo, Diretor Artístico da companhia Dançando com a Diferença Artista
Residente no Teatro Viriato
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PATRICK MURYS (FR)

Fez o curso de clown no Centre National des Arts du Cirque e realizou
estágios de dança com Karlotta Ikeda, Josef Nadj e Thierry Bäe, Jan
Fabre, de acrobacia com Alexandre del Perrugia e Mauricio Celedone.
Do seu percurso em França, destaca a participação como intérprete nas
encenações de Gerard Desarthe e Shiro Daimon, a companhia M.Vericel,
e LesYeux gourmands. Entre 2000 e 2008, participa em todas as criações
da companhia de teatro de objeto Turak com a qual teve oportunidade
de viajar pelo mundo inteiro continuando até hoje a colaborar enquanto
intérprete e pedagogo.
Em Portugal desde 2002, teve a oportunidade de colaborar como
intérprete de vários criadores destacando, Circolando, Nuno Pino
Custodio, Madalena Victorino, Romulus Neagu, Graeme Pulleyn, entre
outros.
Em 2002, encena um solo que lhe abre uma nova perspetiva de pesquisa
pela encenação. A partir daí cria vários espetáculos motivados pela
pesquisa do lugar do ator como ser total.
É neste contexto de pesquisa que desenvolve a sua colaboração
com diferentes estruturas e entidades em contexto pedagógico,
nomeadamente o CITAC, o TEUC, o CNAC e ESMAE.

07

08

© Carlos Fernandes

≥ COM CONVERSA NO FINAL E EXIBIÇÃO DO DOCUMENTÁRIO

GABO, POSSO
ENTRAR AÍ?
DE CARLA AUGUSTO
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45 min.

Realização Carla Augusto
Câmara Tomás Pereira
Edição Carla Augusto e Tomás Pereira

Participantes
Artur Pinto,
Artur Cunha,
Eunice Costa,
Joana Augusto Francisco,
Júlia Barata Murys,
Lucinda Morais Canhoto,
Maria Maravilha R. Carvalho,
Mário António Cartaxo Pinto,
Nicole Augusto Marques,
Rúben Fernandes C. Pinto,
Samuel Cunha,
Sandra Tavares,
Tomás Manuel Laginha Lopes,
Úrsula Pinto,
Victória Tavares
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Se há uma pergunta que norteia este documentário é esta: “Posso
entrar aí?”
Enquanto entre ensaios se trazia para a cena a diferença e se
descobriam os movimentos que partilhariam em palco aquando da
estreia, depois desta pergunta algumas crianças entravam, passo a
passo, na sala de ensaios contribuindo – com o seu olhar, questões e
contacto desinteressado – para o processo de criação de “Gabo”, da
Dançando com a Diferença com encenação de Patrick Murys.
Inicialmente pensado para perceber a participação das crianças
nos processos criativos, o documentário tornou-se, por fim, num
testemunho dos múltiplos momentos de criação, dos movimentos
ininterruptos em torno da Gabo, a marioneta capaz de acolher a
presença e a ausência, a proximidade e a distância, o conjunto e a
solidão, o que fazemos e os nossos sonhos, o belo e o feio.
“GABO, posso entrar aí?” dá-nos uma perspetiva da relação dos
intérpretes e das crianças com as questões que o espetáculo coloca, e
da sua influência no processo de criação.

CARLA AUGUSTO

Licenciada em Ciências da Educação pela Universidade de Coimbra.
Tem mestrado em História da Educação/Educação Comparada pela
Universidade de Lisboa, com a tese “Por Outras Histórias: as mulheres
nas crises académicas da década de 60 na Universidade de Coimbra”.
Coordena, desde 2010, o projeto educativo do Cine Clube de Viseu, onde
foi dirigente entre 1997 e 2002. Tem participado de forma benemériaem
diversos espetáculos e produções de dança, teatro e cinema.
11

Vivace Dão · Quinta do Perdigão • Andante Seridois • Adágio Ana Cristina Santos Almeida • Ana Lúcia Peres •
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 • 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 da Conceição
Saldanha • 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 • Raquel Balsa • Renato Lopes
e Margarida Leitão • 3XL-Segurança Privada • Júnior Beatriz Afonso Delgado • Gaspar Gomes • Teo Simon
Delgado • E outros que optaram pelo anonimato.

MECENAS

APOIO

APOIO À DIVULGAÇÃO

Patrícia Portela Direção Artística • Sandra Correia Direção Administrativa e Financeira • Maria João Rochete
Coordenação de Produção • Carlos Fernandes Produção • Paulo Matos Coordenação Técnica • Nelson Almeida
e João Rodrigues Técnicos de Palco • Ana Filipa Rodrigues e Liliana Rodrigues Comunicação e Imprensa •
Marisa Miranda Comunicação • 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 • Marisa Miranda Comunicação • Colaboradores António Ribeiro de Carvalho Assuntos Jurídicos •
José António Loureiro Eletricidade • Contraponto Contabilidade • José António Pinto Encarregado da Proteção de
Dados • Info Things Informática • Cathrin Loerke Design Gráfico • Carlos Fernandes e Raquel Balsa Fotografia de
Espetáculo • Colaboração Especial José Fernandes • Acolhimento do Público André Rodrigues, Diana Santos,
Catarina Loureiro, Filipa Antunes, Francisco Pereira, Hugo Freitas, Joana Silva, João Almeida, José Vaz, Luís
Sousa, Natália Rodrigues, Roberto Terra, Ricardo Meireles e Sandra Amaral

estrutura
financiada por:
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