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Matriz Arcaica da Sublimação de um 
Corpo é uma peça de Dança para 
sete Intérpretes e um Músico, na 
qual é explorada uma forte fisicali-
dade na relação da voz com o movi-
mento numa linguagem híbrida, na 
qual vejo o corpo como um veículo 
de energia que modela o espaço e 
que produz um conjunto de experi-
ências encadeadas, a partir de um 
processo Alquimico.

A peça fala da procura do indivíduo 
em se conhecer e transcender. Como 
é que essa necessidade se reflete a 
nível social e global? Vejo a neces-
sidade de pensar numa revolução a 
partir de uma revelação de quem so-
mos como indivíduos e como grupo e 
de como nos queremos cocriar.

Vejo o corpo como um pedaço de 
natureza a ser conhecido, e cujo 
potencial pode ser despertado por 
meio de uma certa ação, movimen-
to que origine a perceção, que des-
tile a consciência.

Há certas vivências que nos trans-
portam para a experiência de uma 
verticalidade. Foco-me nas expe-
riências e vivências quotidianas e 
extra quotidianas, individuais ou 
coletivas, que produzam um certo 
tipo de transformação. Procuro re-
bater num mesmo plano, a partir da 
ideia de ciclos presentes no micro 
e macro cosmos, a ocorrência dos 
mistério presentes no nascimento, 
vida e morte, e nas fronteiras entre 
estes.

MATRIZ ARCAICA
DA SUBLIMAÇÃO DE UM CORPO



TERRITÓRIO DE INVESTIGAÇÃO 

O músculo empático da sociedade 
está enferrujado. O peso das expe-
tativas, da eficácia, da moral e de 
uma lei exterior, formatada e des-
conectada da verdade do corpo, da 
inteligência que nele habita, ensur-
decem a perceção do Ser.

Vivemos como estilhaços de nós 
mesmos, num corpo fragmenta-
do, que luta para ser inteiro. Existe 
uma medida em que o veneno cura. 
Há uma medida em que o fogo quei-
ma, outra, em que apenas aquece.

Criação e destruição são espectros 
opostos do mesmo fenómeno. É no 
desbravar do inconsciente, que po-
demos aceder a uma consciência 
mais plena. É na fragilidade, que 
procuramos esconder, que encon-
tramos a verdadeira força. O real 
revela-se pelo paradoxo e é nele 
que se encontra a inteireza do que 
somos. É na possibilidade de fazer 
da força dessa luta uma dança que 
reside na salvação de um homem 
inteiro.



“Huxley acreditava que, ao longo 
dos milénios da nossa evolução, 
os nossos cérebros aprenderam 
a abafar todas as perceções que 
não nos auxiliam diretamente na 
luta quotidiana pela sobrevivência, 
ocultando-as sob véus opacos. Ad-
quirimos segurança e capacidade 
de sobrevivência mas ao mesmo 
tempo, sacrificámos a faculdade de 
nos maravilharmos.” (in as Portas 
da Perceção).

O trabalho de investigação no domí-
nio do corpo, vai no sentido de per-
miabilizar esses véus, na revelação 
de um corpo inteiro capaz de vibrar, 
de se maravilhar e de retornar à 
sua essência.

O território de investigação deste 
trabalho coreográfico surge do cru-
zamento de diferentes áreas, no-
meadamente, o Yoga, a Psicologia, 
a Alquimia e as Artes Performa-
tivas, procurando uma visão alar-
gada sobre o Corpo (performativo) 
enquanto uma unidade psicofísica, 
como “um pedaço de natureza a ser 
conhecido”. Consiste num sistema 
prático e alicerçado na criação de 

uma experiência no domínio do cor-
po, na abordagem ao movimento a 
partir de diferentes tarefas perceti-
vas, que se traduzem em distintas 
qualidades de movimento relacio-
nadas com as etapas alquímicas e 
os estados da matéria (sólido, liqui-
do, gasoso e plasma).

Um sistema que em si procura inte-
grar a união dos opostos: os princí-
pios do esforço e do não esforço; do 
corpo e da consciência, do indivíduo 
e do coletivo, do masculino e do fe-
minino, do consciente e do incons-
ciente, a relação do exterior com a 
experiência do interior. 

Tanto o Yoga como a Alquimia, parti-
lham da uma visão comum, de que o 
corpo enquanto matéria não é algo 
que se opõe à essência, mas sim, 
uma das suas manifestações. Desta 
forma, a procura da essência não 
acontece na negação, nem na luta 
contra o corpo, mas sim na ação so-
bre a matéria que revele a verdade 
latente no corpo. A essência reside 
na própria matéria em estado po-
tencial, adormecida e deve sim, ser 
despertada.
Pedro Ramos



BIOGRAFIA

Diretor artístico/coreógrafo, bailarino, 
investigador, ator, cantor, professor de 
dança e hatha Yoga. É Licenciado pela 
Escola Superior de Dança, tendo fre-
quentado a Pós-graduação em Dança 
Movimento Terapia e Comunicação Não 
Verbal na UAL. 

Estudou Guitarra Clássica e Canto Lírico 
na Academia de Amadores de Música. 
Leciona Análise e Técnicas de Compo-
sição na Escola de Dança do Conser-
vatório Nacional e Oficina de Corpo na 
ESAD, nas Caldas da Rainha, na Licen-
ciatura de Teatro. É aluno de Mestrado 
de Teatro do Movimento, na Escola Su-
perior de Teatro e Cinema. 

Como intérprete tem trabalhado com 
vários criadores nacionais e internacio-
nais entre os quais destaca: Madalena 
Vitorino, Clara Andermatt, Stephan Jur-
gans, José Laginha, Félix Lozano, Clau-
dia Novua, João Lourenço, Luca Aprea, 

Silke Z., Ana Rita Barata, Sofia Belchior, 
Né Barros, Sofia Silva, Paulo Rodrigues, 
João Brites e Paulo Ribeiro.

É diretor artístico da Associação Ordem 
do O, tem feito várias criações como Co-
existência, Saindo do Escuro..., Minuto, 
VideoDança 06; Room em colaboração 
e a partir do trabalho do artista plásti-
co Noam Bem Jacocov; Diário Metafísi-
co, ...memória de uma Origem, InAdega 
(cocriação com Sofia Belchior), Órbita 
do cérebro na planta da mão e Atractor 
Estranho e Quadratura do Espaço Curvo. 

Tem colaborado como criador, intér-
prete e facilitador no Projeto Opus Tutti, 
e é coreógrafo convidado do Unlimited 
project. 

Ao longo da sua carreira profissional 
tem sido várias vezes premiado e reco-
nhecido, tanto a nível individual (melhor 
bailarino contemporâneo 2008 - Gala 

PEDRO RAMOS | criador | bailarino



Dance Awards -RTP1; Medalha de Mé-
rito IPL - 2009) como anível coletivo 
(Caruma - Espetáculo do Ano 2006; Aqui 
- Espetáculo do ano 2009, Saga - Opera 
extravagante - Globos de Ouro; Txt - 1o 

Prémio Exprimenta Desing, Corpo Todo 
-15º Caminhos Cinemas Português, Men-
ção, Quixote 1º premio da SPA.

A Associação Cultural Ordem do O, ape-
la a um entendimento daquilo que está 
presente nos ciclos da vida, daquilo que é 
essencial e se repete de forma renovada.

Trata-se de uma plataforma para o de-
senvolvimento, produção e divulgação 
de uma nova linguagem coreográfica, e 
metodologia de criação artística assen-
te no trabalho de pesquisa que Pedro 
Ramos tem levado a cabo nos últimos 
anos em colaboração com outros com-
panheiros de percurso.

A Associação pretende reunir pessoas 
em torno da arte com um mesmo pro-
pósito: Criar acessos ao domínio do Ser 
através do trabalho de corpo / Consci-
ência; Procurar formas mais autênticas 
de se estar vivo e expressar vida através 
da arte; Exploração da Liberdade atra-
vés da Arte, como ferramenta de parti-
lha e de afinação.

ASSOCIAÇÃO CULTURAL ORDEM DO O



Sostenuto Dão · Quinta do Perdigão • Allegro BMC CAR • Tipografia Beira Alta • Moderato Família Caldeira 

Pessanha • Andante Farmácia Avenida • Grupo de Amigos do Museu Grão Vasco • Adágio Amável dos Santos 

Pendilhe • Ana Luísa Nunes Afonso • Ana Mafalda Seabra Abrantes • Ana Maria Ferreira Carvalho • Ana Paula 

Ramos Rebelo • António Cândido Rocha Guerra Ferreira • Benigno Rodrigues • Carlos Manuel dos Santos Reis • 

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 Cabral Costa • Isaías Gomes Pinto • João 

José Garcia da Fonseca e Maria José Agra Regala da Fonseca • João Luís Veiga Fernandes • José Luís Abrantes • 

José Gomes Moreira da Costa • Júlio da Fonseca Fernandes • Magdalena Rondeboom e Pieter Rondeboom • Maria 

de Fátima Ferreira • Maria de Lurdes Poças • Marina Bastos • Martin Obrist e Maria João Obrist • Miguel Costa e 

Mónica Sobral • Nanja Kroon • Neuza de Oliveira Martins • Patrícia Morgado Santos • Paula Nelas • Paulo Marques 

• Ricardo Jorge Brazete e Silva e Maria da Conceição e Silva • Vítor Domingues • 3XL Segurança Privada• Júnior 

Beatriz Afonso Delgado • Carla Filipa Seabra Abrantes • Eduardo Miguel de Amorim Barbosa • Maria Leonor Teixeira 

Ferreira David Martins • Matilde Figueiredo Alves • Pedro Dinis de Amorim Barbosa • Tomé Moreira.

E outros que optaram pelo anonimato.

Paulo Ribeiro Diretor-geral e de Programação • José Fernandes Diretor Administrativo • Paula Garcia Diretora 

Adjunta • Sandra Correia Assessora Administrativa e Financeira • Raquel Marcos Assistente de Direção • Maria João 

Rochete Responsável de Produção • Carlos Fernandes Assistente de Produção • Nelson Almeida, Paulo Matos e Pedro 

Teixeira Técnicos de Palco • Ana Filipa Rodrigues Técnica de Comunicação e Imprensa • Teresa Vale Produção Gráfica 

• Gisélia Antunes Bilheteira • Emanuel Lopes Técnico de 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 André Rodrigues, Bruna Pereira, Bruno Marques, Catarina Ferreira, 

Daniela Fernandes, Franciane Maas França, Francisco Pereira, Joana Tarana, João Almeida, Joel Fernandes, Luís 

Sousa, Neuza Seabra, Ricardo Meireles, Roberto Terra, Rui Guerra, Sandra Amaral, Sara Cerdeira e Vânia Silva.

• Colaboração Técnica 

Próxima espetáculo

estrutura 

financiada por:

MECENAS

CAFÉ-CONCERTO / FOYER

28 JAN

CHRISTIAN ANDREA EL KHOURI (IT)
qua 22h00 | 50 min. 
preço único 2,503 // descontos não aplicáveis  
m/ 6 anos
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