
MOSTRA deDANÇA

16-30 
NOV’18

NEW AGE,NEW TIME



02 // NANT’18

Conferência Encenada

Cinema

PROGRAMA

16 e 17 NOV sex e sáb

18 NOV dom

21 NOV qua

22 NOV qui Conferência

Conversa-Performance

Conversa

23 NOV sex

21h30 // 70 min. // m/ 6 anos 

HAPPY ISLAND
LA RIBOT · GRUPO DANÇANDO COM A DIFERENÇA

17h00 // 53 min. // m/ 6 anos

UM SACO E UMA PEDRA –
PEÇA DE DANÇA PARA ECRÃ
TÂNIA CARVALHO

21h30 // 60 min. // m/ 12 anos

QUARTA-FEIRA: O TEMPO DAS CEREJAS 
CLÁUDIA DIAS

21h30 // 45 min. 

// m/ 14 anos, estudantes, artistas e interessados em dança

A PRESENÇA DO TEXTO NA DANÇA 
E NO TEATRO CONTEMPORÂNEOS
MICKAËL DE OLIVEIRA

21h30 // 50 min. // estudantes, artistas e interessados em dança

MOVIMENTO PROSÓDICO: PALAVRAS 
IMPREGNADAS DE IMAGEM 
– O TEXTO E A DANÇA
LUIZ ANTUNES

ESTREIA

NACIONAL

ESTREIA 

26 NOV seg

CONVERSA-PERFORMANCE 

21h30 // 60 min. // m/ 16 anos

O QUE EU SOU NÃO FUI SOZINHO
JOÃO FIADEIRO e ANTÓNIO ALVARENGA

29 e 30 NOV qui e sex

24 NOV sáb

21h30 // 60 min.  // m/ 6 anos

UM ENCONTRO PROVOCADO 
HENRIQUE RODOVALHO 

COMPANHIA PAULO RIBEIRO

21h30 // 50 min. // m/ 3 anos

BIBI HA BIBI
HENRIQUE FURTADO e ALOUN MARCHAL

ESTREIA 

REMON-

TAGEM

25 NOV dom

17h00 // 70 min. aprox // m/ 16 anos

SE NÃO SABE PORQUE É QUE PERGUNTA?
JOÃO FIADEIRO e JOAQUIM ALEXANDRE RODRIGUES
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New Age, New Time (NANT) é uma mostra 
anual de dança que celebra este ano a sua 
7ª edição, construindo, em cada uma delas, 
uma programação que entrega aos viseen-
ses um novo presente (um outro tempo) 
sobre a contemporaneidade da dança. Hoje 
mais do que nunca, torna-se difícil definir o 
que seria a dança, tão vasta é a sua tradição 
e são as suas múltiplas expressões. Contu-
do, algumas das seguintes características 
podem ser encontradas nos espetáculos 
que constam do programa, tais como: “sin-
gularidade”, “identidade”, “reinvenção” 
(histórica) e “inclusão”. Estes termos tal-
vez nos ajudem a recuperar, para uma visão 
global, alguns aspetos das práticas coreo-
gráficas da nossa contemporaneidade que 
contribuíram certamente para as escolhas 
programáticas que NANT nos propõe nesta 
edição de 2018. 

Neste ciclo, o Teatro Viriato apresenta uma 
variedade de coreógrafos, com práticas 
bem distintas entre si, entre os quais La 

Ribot/Grupo Dançando com a Diferença 
(Dir. de Henrique Amoedo), Tânia Carva-
lho, Claúdia Dias, João Fiadeiro, Henrique 
Furtado/Aloun Marchal, Henrique Rodova-
lho / Companhia Paulo Ribeiro; e promove 
um exercício de reflexão crítica sobre as 
transformações artísticas operadas no seio 
da dança contemporânea (portuguesa e 
estrangeira) a que Fiadeiro, António Alva-
renga, Joaquim Alexandre Rodrigues, Luiz 
Antunes e eu próprio nos entregamos.

Para falar em singularidade, como quali-
dade de apreciação e de distinção de uma 
obra (no meio das demais), teremos de 
remontar à revolução artística que decorreu 
durante as fases do Romantismo europeu. 
Contudo, foram os modernistas que, pouco 
mais tarde, a consagraram na 1ª metade do 
século XX, fazendo com que os seus progra-
mas/manifestos vingassem, destronando a 
primazia da técnica e do academicismo em 
prol de um traço estético pessoal e único (o 
mito da originalidade). Critério de aprecia-

UM CORPO IMPRÓPRIO
MICKAËL DE OLIVEIRA
(INVESTIGADOR, PROGRAMADOR, AUTOR /ENCENADOR)
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ção ou mito, vingou nas artes performativas 
contemporâneas (e em outras artes) a pro-
dução de um gesto singular contra a repro-
dução de um gesto meramente técnico, que 
passou a constituir parte do propósito de 
toda a pesquisa e produção artística con-
temporânea, sendo assim a singularidade 
uma das suas forças motrizes, como tam-
bém uma das suas fragilidades. A singula-
ridade pressupõe ser a antítese da repeti-
ção estética involuntária que assenta, pelo 
contrário, na função crítica do dispositivo 
e seu discurso cénico. O corpo do bailarino, 
o gesto do coreógrafo, tendem a privilegiar 
um outro tipo de beleza que foge à proeza 
da repetição dos cânones (do seu repertó-
rio) para se emanciparem com novas formas 
e metodologias de criação, operando des-
vios necessários para pensar igualmente 
uma outra questão—a da (sua) identidade.

A noção de identidade surge como uma 
moeda de duas faces: por um lado é uma 
alavanca para indagar a constituição de 
uma disciplina artística, por outro torna-

-se num instrumento temático, tanto para 
o criador como para o espectador que se 
escutam para perceberem quem são e o que 
fazem juntos num contexto performativo. 
No entanto, abordar a identidade da dança 
contemporânea revela ser um campo mina-
do para a reflexão, de tão facetada que o 

seu universo é. Mesmo perante esse perigo, 
vemo-la amiúde pensar-se sobre si própria. 
Alguns coreógrafos empenham-se, a cada 
espetáculo, em expor uma pergunta sim-
ples e tentacular: o que significa estar pre-
sente e dançar? Em 2018, NANT continua a 
mostrar criadores que, implícita ou explici-
tamente, são uma amostra desse empenho.

A francesa Laurence Louppe adianta várias 
hipóteses acerca do nascimento da dan-
ça contemporânea (no ocidente), da sua 
identidade, afirmando, no seu famoso livro 
Poética da dança contemporânea, que ela 
nasce “não da dança, mas de uma ausência 
de dança”1. Como se, para se emancipar, ela 
tivesse tido a necessidade de rever toda 
a sua tradição, ou seja, aquilo que forjou 
a identidade da disciplina até hoje. Daí 
encontrarmos nas obras apresentadas em 
NANT uma procura, velada ou não, de rein-
ventar (ou inquirir) a história da dança, re-
tirando desse gesto inicial a sua liberdade e 
legitimidade.

Ao não nascer da dança, seguindo Louppe, 
o gesto coreográfico proporciona um lugar 
amplo e inclusivo, tornando-se assim numa 
disciplina aglutinadora, ou num lugar entre 
lugares. Por vezes, o termo “performance” 
vem relevar-se como um nome mais des-
comprometido ou aberto para identificar 

1 LOUPPE, Laurence. (2012). Poética da Dança Contemporânea. Lisboa: Orfeu Negro. p. 55
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um objeto artístico cavernoso que cresce 
nas suas sombras e que substitui ou se mes-
cla à palavra dança.

A dança que se escreve e compõe (ao vivo) 
pelos bailarinos, a dança que fala, a dança 
que se desprende de outras partituras, a 
dança e a sua teatralidade, a dança que 
aparentemente não dança, o formato de 
conferência-performance, são algumas das 
suas formas de expressão contemporânea. 
Além de incluir linguagens e formas espe-
taculares que, a priori, não se inscrevem na 
tradição da dança, a diversidade da fisiono-
mia do que costumamos hoje encontrar em 
cena manifesta-se igualmente como desejo 
de representação de todos os nossos corpos. 
O corpo impróprio que dança é também um 
corpo que inquieta, podendo aquele que 
nunca é representado representar-se a si 
próprio e afirmar a sua vivência de outro 
modo, num palco. Sintoma da transforma-
ção da dança, o século XXI passa também a 
chamar o bailarino de performer, para cor-
responder, em parte, à pluralidade das suas 
funções em palco e ao lugar estético não-

-convencional que habita.

A dimensão transdisciplinar da dança que 
evidencia o aspeto crítico das suas frontei-

ras parece encontrar-se na essência da sua 
contemporaneidade. A presença do vídeo 
(ao vivo e gravado), o recurso a materia-
lidades digitais, o uso da palavra dita em 
cena, a utilização do canto (pelo perfor-
mer), a dança fundada na diegese, o seu 
caráter copresencial e as suas novas formas 
relacionais entre obra e público, ou ainda 
a utilização de espaços não convencionais 
de apresentação, são algumas das especi-
ficidades com que a composição coreográ-
fica se tem relacionado (de forma cada vez 
mais intensa) desde os anos 50 do século 
passado. Esse lugar híbrido entrega à dança 
uma larga liberdade composicional, reco-
nhecido por parte dos coreógrafos do nosso 
tempo que estabelecem outras relações 
possíveis com o real e com as suas políti-
cas. François Frimat, em Qu’est-ce que la 
danse contemporaine, recorda que a dança 
contemporânea é “uma arte de exercer o 
poder, de arbitrar conflito e de jogar com as 
formas de representatividade”2, cujo aspe-
to híbrido atua “enquanto nova marca dos 
protagonistas da profissão, como também 
um hibridismo enquanto primeiro dado de 
qualquer dança e sobretudo um recurso às 
técnicas do hibridismo no próprio processo 
da escrita de um grande número de coreó-
grafos de hoje”3.

3 Idem, p.31

2 FRIMAT, François. (2010). Qu’est ce que la danse contemporaine? (Politique de l’hybride). Presses Universitaires de France: Paris. p.54
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Assistir à 7ª edição do NANT é presenciar 
as transformações da nossa dança nas suas 
infinitas dobras e deslocações formais, 
temáticas, metodológicas e processuais. 
Assim, a sua programação dá-nos conta 
da pluralidade estética e geracional que a 
dança contemporânea oferece em espetá-
culos como Happy Island, uma criação da 
coreógrafa espanhola La Ribot, com o Grupo 
Dançando com a Diferença (a convite do 
seu diretor artístico Henrique Amoedo) que 
a jornalista e ensaísta Cláudia Galhós defi-
ne como “resultado de um encontro entre 
pessoas e lugares específicos, propondo 
um novo género de site-people-specific”4, 
sendo a Madeira um ponto geográfico de 
confluência, de partidas e chegadas. Já 
Tânia Carvalho apresenta também em NANT 
uma das suas últimas criações Um Saco e 
uma Pedra – Peça de dança para ecrã, na 
qual foge do palco para o ecrã, ao coreo-
grafar um filme musicado por Diogo Alves, 
músico com quem costuma colaborar. O 
ciclo acolhe ainda o projeto continuado de 
Cláudia Dias, que propõe criar uma série de 
espetáculos (7 anos 7 peças), convidando, 
em cada um, uma pessoa para dialogar con-
sigo artística e politicamente (áreas para a 
criadora indissociáveis) sobre temas que, 
de certa forma, assombram as sociedades 
portuguesa e europeia. Dias apresenta, este 

ano, Quarta-Feira: o tempo das cerejas, es-
petáculo que joga com o tempo, colocando 
numa cratera em palco a cronologia de um 
século documentado e ficcionado (1971-
2071). A programação integra ainda um dos 
artistas associados ao Teatro Viriato, João 
Fiadeiro, fundador da estrutura de criação 
Re.Al e figura cimeira da Nova Dança Por-
tuguesa, que nos oferece a remontagem 
do espetáculo-debate O que eu sou não fui 
sozinho (2000, Lisboa), convidando, para 
este dueto, António Alvarenga, economista 
e seu cúmplice viseense. O ciclo NANT apre-
senta uma parceria coreográfica entre dois 
jovens corégrafos, cujo espetáculo Bibi 
Ha Bibi, uma primeira obra do português 
Henrique Furtado, coassinada pelo francês 
Aloun Marchal, com quem interpreta um 
vasto diálogo físico e sonoro (ora delicado, 
ora grotesco). Renovando parcerias vitais, 
a Companhia Paulo Ribeiro, residente do 
Teatro Viriato, marca a sua presença com a 
apresentação, em estreia nacional, de um 
espetáculo criado com o coreógrafo brasi-
leiro Henrique Rodovalho, a partir da ideia 
de violência e de criminalidade, confron-
tando as realidades portuguesas e brasi-
leiras. 

Fora a exibição de espetáculos, várias con-
versas e conferências animam o ciclo NANT, 

4 Consultado em: http://www.laribot.com/work/60 (20/08/2018)
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prologando o aparelho crítico presente em 
cada espetáculo desta 7ª edição. Em Se não 
sabe porque é que pergunta?, Fiadeiro faz 
do título desta conversa o seu ponto de 
partida para se interrogar com Joaquim Ale-
xandre Rodrigues sobre dança e arte con-
temporânea e a sua relação com os públi-
cos. Para abordar outros temas vinculados 
às formas coreográficas contemporâneas, 
Luiz Antunes (investigador e coreógrafo) 
lança na sua conferência-performance 
Movimento prosódico: palavras impregna-
das de imagem – o texto e a dança matéria 
para discutir sobre algumas experiências de 
utilização da palavra dita em cena, tema da 
minha conferência A Presença do Texto na 
Dança e no Teatro5. 

O corpo impróprio, híbrido, que referi an-
teriormente, que enforma a dança contem-
porânea, goza hoje de uma grande legitimi-
dade, perante as instituições e os públicos, 
estando a constituir a sua própria tradição 
em Portugal e além-fronteiras. NANT não é, 
por isso, um mero ciclo, mas uma platafor-
ma para partilharmos as formas sensíveis 
do futuro, de uma dança fora dela.

5 Ambas resultam da realização do Colóquio Internacional A Presença do Texto na Dança e no Teatro Contemporâneos – do centro à 
margem da cena, que organizei em Lisboa, em maio de 2018, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, no Atelier Re.Al, nos 
Estúdios Victor Cordon e na Galeria Zé dos Bois.
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Olhar mais atentamente. Ver para 
além da historiografia dos gestos do 
quotidiano que já ganharam estatuto 
de arte, num movimento de perma-
nente rutura, que sugere uma impli-
cação nesse olhar, e na escuta, para ir 
além do cair, do andar, do tropeçar, do 
sentar, do correr, do abraçar... Olhar 
mais atentamente. Pousa realmente 
o olhar nesse gesto rebelde que diz 
da impossibilidade de ser domado. É 
nesse sentido que Henrique Amoedo 
tem pensado a companhia Dançando 
com a Diferença. Sem concessões nem 
facilitismos. Por isso o pensamento 

artístico levou-o a desafiar La Ribot a 
encontrar o grupo. 

É nesse encontro, ato de comunhão na 
liberdade reivindicada, que percebe-
mos essa “Happy Island” que La Ribot 
criou com os bailarinos da Dançando 
com a Diferença, filme de Raquel Frei-
re e assistência coreográfica de Telmo 
Ferreira. Diz que esta é uma compa-
nhia de Dança Inclusiva, com uma 
maioria de bailarinos com Síndrome 
de Down, mas... Olhar mais atenta-
mente. Este é um encontro de pessoas 
e lugares específicos, formulando 

©
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HAPPY ISLAND
de LA RIBOT para o GRUPO DANÇANDO COM A DIFERENÇA
com um filme de RAQUEL FREIRE

PESSOAL ESPECÍFICO

sex e sáb 21h30

16
17
NOV

ESTREIA

NACIONAL
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um novo género de site-people-specific, 
dando continuidade mas aprofundando 
uma linha de pesquisa que reconhecemos 
a La Ribot, onde o profundamente hu-
mano desafia o profundamente artístico, 
tocando-se numa intimidade assombrosa 
do profundamente delirante. 

Em “Happy Island”, há pessoas que são 
lugares e lugares que são pessoas e no 
encontro, ou tensão, entre os dois gera-

-se ficção, mito, lenda. E nunca saímos do 
real. Nunca abandonamos as pessoas, em 
riso e em lágrimas. Nunca saímos do Fanal, 
o vertiginoso ponto mais alto da floresta 
do Funchal, onde o céu parece tocar as 
entranhas da terra – é isso também que 
vemos no filme de Raquel Freire, assim 
como a comunidade alargada de toda a 
companhia de dança em festa de expres-
são do sentir sensual. Entramos no túnel, 
por essas estradas rompidas à natureza, 
para baralhar os sentidos. Real-imaginá-
rio-specific. É nesse paradoxo temporal e 
imagético também que se move o aconte-
cimento ao vivo e o filme projetado, onde 
animal e humano se cruzam no corpo e no 
ato que tem tanto de sexual, orgíaco como 
simplesmente... é... ou simplesmente dis-
põe-se a ser e estar no movimento mais 
mínimo da expressão pessoal. Pessoal 
Specific. Olhar mais atentamente. 

Para Maria João Pereira constituir-se en-
quanto arte viva, em cena, tem a duração 
expandida e trémula de prender o cabelo 
num rabo de cavalo, largar a cadeira de 
rodas e descer ao chão. E depois deixar-

-se ficar, estendida de lado, a tremer. 
Quantas peças de dança contemporânea 
exploram as intensidades perturbadoras 
do corpo trémulo, que se desfaz e refaz 
continuamente? A pessoa é, aqui, um ‘site 
specific’ e o lugar que assim se constitui 
é fortemente subjetivo e constituído de 
fábula. No encontro delirante de todas 
estas particularidades e La Ribot gera-se 
um novo gesto, que na verdade é apenas 
evidência de algo que já existia nas suas 
obras e é apenas evidência de algo que 
já pulsava naqueles corpos – de Bárbara 
Matos, Joana Caetano, Sofia Marote, Pe-
dro Alexandre Silva, Maria João Pereira. 
Por isso novamente ready made. O ‘real-

-imaginário-pessoal-specific-ready-
-made’. E Duchamp novamente. O real 

tornado arte e a arte que, na depuração 
sensível do encontro com o outro, dá a ver 
o real que antes passava despercebido. 
Olhar mais atentamente. Profundamen-
te humano, profundamente conceptual, 
profundamente orgânico, profundamente 
geométrico, profundamente narrativo e 
ficcional, profundamente abstrato e de-
purado. 
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Kitch, mitológico, sexual, cabarético e 
geométrico. A ilha é o lugar da fantasia 
mas a fantasia é o lugar de expressão livre 
de cada um e cada um é essa ilha que apa-
renta ser uma pintura à mão de uma pai-
sagem, de floresta mergulhada em bruma, 
que recebe o público no início do espetá-
culo para, mais tarde, descobrirmos que o 
seu isolamento é integrador de múltiplos 

conteúdos internos e profundamente 
relacional. Ilha e pessoa confundem-se.  
E todas as fábulas que habitam dentro dos 
dois. E assim fantasia e real aproximam-

-se de um sonho vivido e sonhado. O que 
existe e o que é dado a ver em “Happy Is-
land” é testemunho de vida e de arte. Spe-
cific. Olhar mais atentamente. 

Claudia Galhós

Como nasceu esta criação?
Tem origem numa encomenda de Henrique Amoedo, diretor do grupo Dançando com a Di-
ferença, com sede na ilha da Madeira em Portugal. Ele pediu-me para assinar a criação de 
uma peça para três bailarinas. Durante a minha primeira visita à companhia em junho de 
2017, o meu primeiro ímpeto foi trabalhar com todos os seus membros, mas infelizmente, 
materialmente, era impossível. Então eu tive a ideia de fazer um filme onde todos seriam 
incluídos. Desta forma, integrei a realizadora Raquel Freire no projeto e adicionei dois 
bailarinos aos três originalmente planeados. A equipa artística também incluiu o artista 
visual Josep Maria Martín e Cristovão Cunha, em quem Henrique Amoedo pensou para 
criar a luz do espetáculo. Quando voltei para Genebra, contando a história ao meu filho, 
ele encontrou um título. No final, Happy Island é uma criação que apresenta 5 bailarinos 
em palco e muitos elementos da companhia no filme projetado.

Quais foram suas fontes de inspiração?
A minha primeira fonte foi o trabalho essencial que Henrique Amoedo faz através da sua 
companhia, tanto politicamente como socialmente, e que cujo impacto ultrapassa as 
fronteiras da Madeira. A prática e o desenvolvimento da Dança Inclusiva que cuida do 
corpo e da mente de muitas pessoas. Há 20 anos que ele trabalha com pessoas em risco 

LA RIBOT SOBRE HAPPY ISLAND
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de exclusão, quer seja porque têm Síndrome de Down, são cegas, sofrem de Alzheimer, 
autismo, andam numa cadeira de rodas... Para mim, a ilha da Madeira tornou-se uma 
metáfora desse isolamento e era esta a realidade com a qual eu tinha que trabalhar.

Outra fonte de inspiração foi extraída da grande inteligência dos bailarinos e dos seus 
próprios sonhos. A beleza deste projeto vem do que está profundamente neles. Para me 
inspirar, permiti-me engajar, para alcançar uma forma de verdade.

Qual o pitch do espetáculo?
Uma ilha, Madeira. Um lugar, o Fanal, a floresta milenar que contém histórias fantásticas 
sobre a nossa humanidade. Um Noé, Henrique que facilita a dança, a autonomia, a inclu-
são e, assim, facilita a vida e o desejo. Seres reais e encarnados, Bárbara, Joana, Pedro, 
Maria e Sofia e todos os membros da companhia com a sua sensualidade, a sua beleza, 
a sua sexualidade, os seus sonhos, os seus amores, a sua crueldade, a sua dor e a sua 
aflição. E tudo, inspirado por Telmo, uma fonte constante de energia.

Que lugar esta criação tem na sua carreira?
Os meus interesses, basicamente, variam pouco... algumas vezes ocorrem algumas rutu-
ras na sua forma, no meio ou até mesmo nos intérpretes, no entanto, as minhas posições 
face aos outros permanecem as mesmas.

Continuo a questionar sobre a nossa humanidade, sobre a identidade e o desejo, man-
tendo uma consciência sobre a “vivência”. Tenho um olhar tragicômico da vida. O con-
ceito de heterogeneidade é essencial para mim e orienta a minha perceção do mundo, 
considero a homogeneidade como um erro de visão. As questões sobre hierarquias, o 
corpo em ação e sacrifício permanente, as reflexões feministas, a noção de margina-
lidade.

Todas essas considerações são encontradas em Happy Island como nos meus trabalhos 
anteriores, como as Peças distinguidas, desde 1993. Em 40 Espontâneos (2004), são os 
figurantes - a quem eu chamo de “Extras” que se encontram em palco: era muito raro 
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na época que os participantes de uma peça fossem amadores, não profissionais, pes-
soas mais velhas, muitas delas estavam desempregadas e em risco de exclusão social.

Os grupos de participantes variaram de acordo com os países e lugares onde nos apre-
sentamos. Em FILM NOIR (2014-2017), é novamente o extra que me interessou, o fundo 
da tela, o atrás dos protagonistas, aquilo que ninguém notou. Eu queria, por meio desse 
trabalho, modificar o olhar do espetador.

Happy Island continua essas reflexões que guiam meu trabalho desde o começo. É uma 
peça tão política quanto poética que afirma uma verdade; o da metáfora da realidade.

Entrevistada por Julie Decarroux-Dougoud / setembro de 2018

Duração 70 min. Público-alvo m/ 6 anos

PEÇA COREOGRÁFICA

Conceção, direção e caracterização / figurinos La Ribot Coreografia La Ribot com Bárbara Matos, Joana Caetano, Maria João Pereira, 

Sofia Marote e Pedro Alexandre Silva Assistente de coreografia Telmo Ferreira Desenho de luz/operação e direção técnica Cristóvão 

Cunha Colaboração artística e direção de entrevistas Josep-María Martín Participantes nas entrevistas Emília Monteiro, Maria João 

Pereira, Bárbara Matos e José Figueira Músicas Francesco Tristano, Jeff Mills, Archie Shepp, Oliver Mental Grouve, Atom tm e Raw 

C + Pharmakustik Confeção dos figurinos/costura Laurence Durieux / Teresa Neves Direção de produção Henrique Amoedo e Paz 

Santa Cecilia Produção executiva Diogo Gonçalves e Paz Santa Cecilia

FILME

Conceito La Ribot e Raquel Freire Direção Raquel Freire Coreografia e figurinos La Ribot Assistente de coreografia Telmo Ferreira 

Intérpretes do Dançando com a Diferenca Aléxis Fernandes,  Bárbara Matos, Bernardo Graça, Cristina Batista, Diogo Freitas, 

Filipa Vieira, Isabel Teixeira, Joana Caetano, José Figueira, Lígia Rosa, Maria João Pereira, Natércia Kuprian, Nuno Borba, Pedro 

Alexandre Silva, Rui João Costa, Sara Rebolo, Sofia Pires, Sofia Marote, Telmo Ferreira, Teresa Martins e Vittória Vianna Câmera 

Raquel Freire e Valérie Mitteaux Edição Raquel Freire Assistente de direção Valérie Mitteaux Direção de produção Henrique 

Amoedo e Paz Santa Cecilia Produção executiva Diogo Gonçalves e Paz Santa Cecilia HAPPY ISLAND é uma produção do Dançando 

com a Diferença - Madeira e da La Ribot - Genebra, em coprodução com Le Grütli - Centre de Production & de Diffusion des Arts 

Vivants - Festival La Bâtie - Genève e o CN D, Centre national de la danse - Paris e Comemorações dos 600 anos do descobrimento 

da Madeira e do Porto Santo - Portugal Com o apoio de La Fondation Ernst Göhner, AC/E (Acción Cultural Española), NAVE (Chile) 

Agradecimentos A Mateo Jobin pelo título de Happy Island, a Lidia Rodrigues pelo chapéu de plumas, a Eric Weiss pela t-shirt 

preta e a Marco de Barros e Nuno Borba pelo constante apoio
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“Happy Island” explora diversas áreas, desde a dança e a performance, com uma forte 
componente cinematográfica, em consonância com os elementos de artes plásticas tra-
balhados ao longo da exploração do movimento em cena.

La Ribot concebeu “um universo delirante de fantasia que se desenvolve em torno da 
singularidade e misticismo da Ilha da Madeira e seus habitantes. Um espaço (...) que 
tem as suas próprias regras, onde a diferença de cada um é o elemento que os reúne, e 
define o modo de viver em comunidade”.

In Diário de Notícias

Entre novembro e maio de 2017, a artista espanhola estava indo e voltando para a ilha 
para observar e assim extrair a poesia dos elementos da companhia. Às vezes ela ape-
nas se sentava para conversar e perguntar sobre os seus desejos mais profundos, de 
forma a que eles mesmos os interpretassem. Casar, ter filhos, ser professores de dança, 

IMPRENSA SOBRE HAPPY ISLAND

DANÇANDO COM A DIFERENÇA 

Presidente da direção Telmo Ferreira Direção artística Henrique Amoedo Produção executiva & comunicação Diogo Gonçalves 

Apoio à produção Nuno Borba, Natércia Kuprian, Mariana Valente e Sara Valente Dançando com a Diferença é uma estrutura 

financiada pela República Portuguesa/Direção Geral da Artes; Governo da Madeira/Secretaria Regional de Educação e Secretaria 

Regional do Turismo e Cultura

LA RIBOT CIE

Direção artística La Ribot Produção executiva Paz Santa Cecília Produção e comunicação Sara Cenzual Administração Gonzague 

Bochud Direção técnica Marie Prédour La Ribot – Genebra tem o apoio de Ville de Genève, République et Canton de Genève, Pro 

Helvetia Fondation Suisse for Culture. La Ribot é uma artista associada ao CN D, Centre national de la Danse, Paris

Agradecimentos Espetáculo acessível
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Vivendo em Genebra, La Ribot é coreógrafa, 

bailarina, realizadora e artista visual.

Os seus projetos partem do movimento, do 

corpo e da própria origem da dança, para logo 

adotar outras práticas, sistemas e materiais 

que os seus conceitos necessitem.

Foi premiada com o Prémio Nacional da Dan-

ça Espanhola em 2000 e é Medalhada de Ouro 

com o Mérito das Belas Artes em 2016, pré-

mios atribuídos diretamente pelo Ministério 

da Cultura de Espanha.

Em 1991, começa a trabalhar sob o nome de La 

Ribot e em 2004, muda-se para Genebra onde, 

até hoje, e com o apoio de La Ville et le Canton 

de Genève et Prohelvetia, continua a desen-

volver os seus trabalhos artísticos inovadores 

e parcerias internacionais.

O Dançando com a Diferença surgiu em 2001 

na ilha da Madeira como um projeto que visa-

va a implementação da Dança Inclusiva na re-

gião. Chegou-se à criação de uma companhia 

profissional e um amplo projeto educativo e 

social de grande abrangência.

LA RIBOT · coreógrafa

DANÇANDO COM A DIFERENÇA · companhia

viajar para Nova York, foram alguns deles. Foram todas estas ideias que a coreógrafa 
transferiu para Happy Island, através de duas histórias paralelas que dialogam entre 
si e que acontecem simultaneamente. A primeira, em cima do placo, através de cinco 
intérpretes, quatro com Síndrome de Down e um com dificuldade motora. A profunda 
investigação da coreógrafa sobre o desafio entre o humano e o artístico está presente. 
A segunda, num filme que é projetado em segundo plano, cuja realizadora foi Raquel 
Freire. Aqui aparece todo o grupo inserido na maravilhosa floresta milenar Fanal, no 
norte da Madeira. A razão? Homenageiem aquela terra e essas pessoas. Lugar e indiví-
duos se tornam um.

In El País
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A companhia de dança, sob a direção artística 

de Henrique Amoedo, tornou-se uma impor-

tante referência nas artes contemporâneas, 

ocupando um patamar de referência no pa-

norama artístico europeu quando falamos de 

inclusão através das artes. Desde 2017, há um 

núcleo na cidade de Viseu.

Sessenta cidades e vinte e cinco países, entre 

a Europa e a América, já tiveram a oportuni-

dade de receber os espetáculos, workshops, 

conferências e/ou outras ações no âmbito 

da Dança Inclusiva, promovidas através dos 

Dançando com a Diferença.

No seu repertório encontramos criações de 

diferentes coreógrafos, entre eles, importan-

tes criadores contemporâneos como Henrique 

Rodovalho, Paulo Ribeiro, Rui Horta, Clara 

Andermatt, Rui Lopes Graça, Tânia Carvalho 

e La Ribot.

É cineasta, escritora, argumentista, produ-

tora, cidadã e mãe. Os filmes Rio Vermelho, 

Rasganço, Veneno Cura, SOS, Esta é a mi-

nha cara: criadores de teatro, L’Academie, 

Dreamocracy, Pela mão de Alice, estrearam 

em competição em Festivais Internacionais 

Cinema como Veneza, Turim, São Paulo, Mon-

treal, Gwanju, Leeds, Seul, Clermont-Ferrand, 

Quénia, Vila do Conde, Porto PosDoc, Sweden 

Film Festival, entre outros; nas salas de cine-

ma e nas televisões em Portugal e em França; 

esgotaram em dvd. Foi distinguida no Festi-

val de Cannes pela European Film Foundation 

como jovem produtora europeia. 

Os seus livros TRANSIBERICLOVE e ULISSEIA 

foram publicados em português em 2015, 

2016 e alemão em 2017 na Feira Internacional 

do Livro de Frankfurt.

É professora convidada de várias universida-

des portuguesas e estrangeiras nas áreas de 

cinema, interpretação para a câmara, realiza-

ção, estudos de género, arte e ciência política.

Está a filmar o documentário Mulheres do 

meu país. Ganhou o concurso do CNC (Centre 

National de Cinématographie Français) para 

escrever a longa de ficção Trans Iberic Love. 

Terminou agora a sua 3ª longa-metragem de 

ficção Filme Sem Câmara.

RAQUEL FREIRE · realizadora
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Sem experiência anterior em dança, Telmo 

Ferreira integra o Dançando com a Diferença 

em 2001 estando desde a constituição do seu 

primeiro elenco. No grupo ganhou experiên-

cia, desenvolveu as suas habilidades em palco 

e expandiu os seus horizontes para as áreas 

do ensino da dança e da composição coreo-

gráfica. Atualmente, é monitor de dança, bai-

larino, coreógrafo e um dos principais disse-

minadores do conceito de Dança Inclusiva. Na 

sua carreira soma participações de diversas 

criações trabalhando com diferentes coreó-

grafos, como Clara Andermatt, Paulo Ribeiro, 

Tânia Carvalho, entre outros.

Licenciado em Educação Física e Desporto e 

Especialista em Consciencialização Corporal, 

iniciou as suas funções no desenvolvimento 

de trabalhos artísticos com pessoas com de-

ficiência com a criação da Roda Viva Cia. de 

Dança em 1995.

Em 2000, é convidado a ministrar um conjun-

to de workshops de Dança Inclusiva, na ilha 

da Madeira, que mais tarde dariam lugar ao 

surgimento do Projeto Piloto Dançando com 

a Diferença e posteriormente a Associação 

homónima e independente.

Em 2002, conclui e apresenta a sua disserta-

ção de Mestrado em Performance Artística – 

Dança na Faculdade de Motricidade Humana e 

apresenta o conceito de Dança Inclusiva, uti-

lizado hoje em Portugal, no Brasil, na Espanha 

e no Reino Unido.

Como Diretor Artístico já esteve à frente de 

projetos em diferentes âmbitos, destacam-se 

a criação de Grotox (para a Casa da Música, 

Porto) e ENDLESS (um projeto europeu de 

aprendizagem ao longo da vida).

TELMO FERREIRA · assistente de coreografia

HENRIQUE AMOEDO· diretor artístico do Dançando com a Diferença
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Vamos imaginar. Há uma peça de dança. 
Essa peça de dança tornou-se consciente 
da sua existência. Tornou-se um ser. Um 
ser independente, capaz de tomar decisões 
por si mesmo, sobre si mesmo. Decidiu ir 
ao cinema. Pelo caminho encontrou um 
saco e uma pedra. Agarrou o saco, agarrou 
a pedra, e levou-os consigo. Talvez viesse 

um dia a precisar deles. Fez o seu caminho, 
chegou ao cinema. Mas tinha por hábito 
estar do lado do palco, não do espectador. 
E foi por isso, e por mais nada, que saltou 
para o ecrã…

Tânia Carvalho
©
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UM SACO E UMA PEDRA 
- PEÇA DE DANÇA PARA ECRÃ
TÂNIA CARVALHO

dom 17h00

18
NOV

Duração 53 min. Público-alvo m/ 6 anos 

Argumento e realização Tânia Carvalho Direção de fotografia e edição Christo Roussev Composição musical Diogo Alvim 

Desenho de luzes (em rodagem) Christo Roussev e Zeca Iglésias Conceito de figurino Tânia Carvalho Figurinos Aleksandar 

Protic Com Rapaz do Saco André Santos Rapariga da Pedra Leonor Hipólito Senhor de Branco e Bigode Ramiro Guerreiro 

Rapariga de Vestido Branco Petra Van Gompel Rapaz de Branco Bruno Senune Geométrico Branco Luís Guerra Geométrica Preta 

Bruna Carvalho Super Herói Jácome Filipe Rapaz de Riscas Cláudio Vieira Banda sonora gravada interpretada por Ana Pereira, 
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“Um Saco e uma Pedra” começa por interpelar o público a partir da sinopse algo críp-
tica, que dá conta de uma peça de dança que se torna consciente da sua existência, 
encontra um saco e uma pedra e decide ir ao cinema. Logo aqui, e apesar da indica-
ção de personagens na ficha técnica, poderia dizer-se que a grande personagem é o 
próprio filme.

O aspeto visual da composição causa imediatamente algum assombro, apresentando 
um ambiente retro, alicerçado na estética do cinema mudo, misturando-a com ele-
mentos teatrais e circenses. Acompanhando as imagens a preto e branco projetadas 
na tela, os músicos interpretam uma composição original de Diogo Alvim (colabo-
rador de longa data da coreógrafa), uma obra contemporânea e perfurante que, a 
espaços, sacode o espectador embalado pela cadência dos movimentos. Esses fun-
cionam como uma espécie de partitura do acompanhamento musical – e não o inverso 

– guiando as variações da própria música. A dança alia-se às técnicas do teatro físico, 
mesclando a graciosidade dos movimentos dançados com a mímica, a postura acro-
bática e a expressão facial. Mais do que com os corpos, os bailarinos dançam com as 
expressões, formando quadros visualmente poderosos e inquietantes. O jogo progride 
com alterações de focagem, transformando os bailarinos em formas e os movimentos 
em nuvens dançantes, criando uma ambiência espectral e onírica. Ao longo de 50 
minutos, o “vamos imaginar” que abre a proposta impressa na folha de sala dá lugar 
a todo o tipo de especulações narrativas. Desde cedo se desfaz a promessa de uma ar-
quitetura linear, que vemos substituída por quadros estáticos ligados por sequências 

IMPRENSA SOBRE UM SACO E UMA PEDRA – PEÇA DE DANÇA PARA ECRÃ

Ana Filipa Serrão, Joana Cipriano, Hugo Paiva e Fernando Llopis Mata Engenheira de som (gravação de Banda Sonora) Suse 

Ribeiro Assistência (em Rodagem) Pietro Romani Montagem e Operação de Luzes (em Rodagem) Zeca Iglésias Maquilhador (em 

rodagem) André Santos Produção de adereço (Pedra) Leonor Hipólito Costureiras Ana Krkobabic, Drena Drinic e Ateliê Maria José 

Edição de texto Bruno Duarte Produção Tânia Carvalho Produtor executivo João Guimarães Coprodução Centro Cultural Vila Flor, 

Maria Matos Teatro Municipal e Théâtre de la Ville - Paris Apoio Financeiro Fundação Calouste Gulbenkian - Lisboa Residências 

Artísticas O Espaço Do Tempo, Centro Cultural Vila Flor Agradecimentos O Espaço Do Tempo (Rui Horta), Manuel Guerra e Escola 

de Música do Conservatório Nacional Agradecimento Especial Quentin Dusser
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Dos domínios da coreografia, Tânia Carvalho 

transporta-se frequentes vezes para a compo-

sição musical.

Tânia Carvalho propõe-se como uma artista cuja 

vontade de expressão não se esgota numa só 

linguagem. 

As suas criações vagueiam pelas sombras, pela 

vivificação da pintura, pelo expressionismo e 

pela memória do cinema.

Assim a artista constrói a sua cosmogonia mis-

teriosa, um conjunto de códigos que transcen-

dem a própria arte movente - seja no cuidado 

linguístico e semântico que inscreve na titula-

ção dos seus trabalhos, seja na passagem fre-

quente por territórios mais distantes da coreo-

grafia, como o desenho.

Ao longo de quase duas décadas, Tânia Carvalho 

vai fazendo o seu caminho: criterioso e cada vez 

mais multidisciplinar.

de movimento, ao longo da peça repetidos numa lógica claramente geométrica, num 
eterno retorno ao ponto de partida.

É especialmente notória nesta peça a vasta gama de influências de Tânia Carvalho e a 
assumida multidisciplinariedade que caracteriza o seu trabalho, muito marcado pelo 
design gráfico (aqui particularmente visível no desenho dos figurinos, de Aleksandar 
Protic), pelas artes plásticas e pela primazia da música (também aqui existe uma preo-
cupação clara com o aspeto musical, que a coreografa entende como fundamental e 
prefere original e liberto de memórias e associações prévias). Contudo, poderá talvez 
dizer-se que o território que domina Um Saco e uma Pedra é o cinema: a linguagem 
cinematográfica e a noção de plano e enquadramento. É a câmara, no exercício de rea-
lização, que conduz o sentido estético e estabelece um propósito narrativo sinuoso, que 
troca a linearidade pela sugestão. Jogando com a projeção, onde os bailarinos dançam 
perante uma câmara fixa, a coreografia brinca com os planos cinematográficos, que 
vão do plano aberto ao plano detalhe, e é através deles que faz dançar as imagens, por 
meio de aproximações e afastamentos que alteram o enquadramento, ora dissipando a 
inteligibilidade cénica ora trazendo à boca de cena pormenores dos corpos ou grandes 
planos dos bailarinos.

Edite Queiroz, in Les Corps Dansants

TÂNIA CARVALHO
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O cenário é um enorme buraco no 
meio de uma data de placas de gesso 
laminado, como se uma bola de ferro 
gigante tivesse caído num chão de 
pladur. Ao construir o espaço cénico 
com o mesmo material de construção 
usado em milhares de casas portugue-
sas, para logo de seguida começar a 
desconstruir, Cláudia Dias e Igor Gan-
dra fazem alusão direta a tudo o que 
é varrido para baixo do tapete ociden-
tal. Apesar de os bombardeamentos 
aéreos por parte de forças militares 
europeias serem hoje em dia facil-
mente visionáveis na internet ou na 
TV, a ligação entre os nossos lares e 
as crateras abertas por mísseis noutro 
lado qualquer não é tão visível assim. 

Este buraco negro no meio do Teatro 
Maria Matos alude a essa ligação cau-
sal. Não se trata apenas de mostrar 
a responsabilidade das sociais-de-
mocracias europeias nos massacres 
que estão a ocorrer agora no resto do 
mundo. O olho negro no meio do chão 
é uma imagem de sinal negativo que 
nos revela o que está por fazer. 

Jorge Louraço Figueira 

21
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QUARTA-FEIRA: O TEMPO DAS CEREJAS
CLÁUDIA DIAS

qua 21h30
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Duração 60 min. Público-alvo m/ 12 anos 

Direção artística Cláudia Dias Artista convidado Igor Gandra Intérpretes Cláudia Dias e Igor Gandra Cenário e marionetas Igor 

Gandra e Cláudia Dias Realização plástica Eduardo Mendes Oficina de construção Igor Gandra, Cláudia Dias, Karas, Eduardo Mendes, 

Daniela Gomes e Nádia Soares Acompanhamento crítico Jorge Louraço Figueira Direção técnica e Desenho de luz Nuno Borda de Água 

Apoio Teatro de Ferro Residências artísticas TMP/Teatro Campo Alegre, Teatro de Ferro, Companhia de Dança de Almada, Centro de 

Experimentação Artística do Vale da Amoreira Cláudia Dias é artista associada de O Espaço do Tempo Coprodução Maria Matos TM, 

Teatro Municipal do Porto e Centro Cultural de Vila Flor Produção Alkantara O Projeto Sete Anos Sete Peças tem o apoio da Câmara 

Municipal de Almada Alkantara é uma estrutura financiada por República Portuguesa Cultura | DGArtes - Direção-Geral das Artes

Cláudia Dias nasceu em Lisboa, em 1972. É co-

reógrafa, performer e professora. Concluiu o 

Mestrado em Artes Cénicas na Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas/Universidade Nova 

de Lisboa e  formou-se em dança na Academia 

Almadense. Continuou os seus estudos como 

bolseira na Companhia de Dança de Lisboa e 

concluiu o Curso de Formação de Intérpretes de 

Dança Contemporânea, promovido pelo Fórum 

Dança.

Iniciou o seu trabalho como intérprete no Grupo 

de Dança de Almada. Integrou o coletivo Ninho 

de Víboras. Colaborou com a Re.Al tendo sido 

uma intérprete central na estratégia de criação 

de João Fiadeiro e no desenvolvimento, siste-

matização e transmissão da Técnica de Compo-

sição em Tempo Real. 

Criou as peças One Woman Show, Visita Guiada, 

Das coisas nascem coisas, Vontade De Ter Von-

tade e Nem tudo o que dizemos tem de ser feito 

nem tudo o que fazemos tem de ser dito. 

Atualmente desenvolve o projeto Sete Anos 

Sete Peças, um projeto de longa duração que 

pretende contrariar a ideia de um futuro precá-

rio ou ausente. No quadro deste projeto estreou 

em 2016 a peça Segunda-Feira: Atenção à Di-

reita. Desenvolveu o projeto pedagógico Nesta 

Parte Esquinada da Península, com os parceiros 

Azala, Muelle 3, La Fundición e o Festival BAD.

Leciona, desde 2007, de forma regular, oficinas 

nas áreas da Composição Coreográfica e da Téc-

nica de Composição em Tempo Real.

O seu trabalho como coreógrafa, performer e 

professora tem sido acolhido por várias estru-

turas, teatros e festivais nacionais e interna-

cionais.

CLÁUDIA DIAS · conceção e direção artística
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Tem formação em teatro, dança, teatro de ma-

rionetas e objetos, filosofia e artes marciais. 

Destaca como experiências formativas mar-

cantes: estágio Paysages Interiores no Institut 

International de la Marionette com Phillipe 

Genty em 1995 e O Espaço do Encontro pelo ar-

quiteto Jean Phillipe Vassal  no FIMP 2005.

Integrou, de 1993 a 1999, a equipa permanente 

do Teatro de Marionetas do Porto sob a direção 

de João Paulo Seara Cardoso.

Em 1999, fundou o Teatro de Ferro, do qual é 

codiretor artístico e encenador residente. Di-

rigiu e codirigiu com Carla Veloso mais de 30 

criações.

Textos publicados: Lura – Centro Cultural Vila 

Flor, Boa União – Teatro Viriato, Atas da Con-

ferência Nacional de Educação Artística 2007, 

O Tripeiro – Comédias do Minho, 10 Anos  – Le 

monde Diplomatique, Móin-Móin – Revista 

Brasileira de Estudos Sobre Teatro de Formas 

Animadas e no jornal francês L’Humanité.

Docente e formador em diversas instituições: 

Universidade de Évora, Instituto Superior de 

Ciências Educativas, Balleteatro Escola Profis-

sional, Escola Superior de Educação de Lisboa, 

entre outras.

Desde 2009, diretor artístico do Festival Inter-

nacional de Marionetas do Porto.

Integra, desde 2013, a Comissão Artística das 

Comédias do Minho.

Premiado pelo Clube Português de Artes e 

Ideias no concurso O Teatro na Década em 1997. 

Prémio Revelação Ribeiro da Fonte – Teatro 

2004 pelo Ministério da Cultura/Instituto das 

Artes. Medalha de Mérito Cultural e Científico 

do Concelho de Vila Nova de Gaia – 2005. Tro-

féu Aquilino Ribeiro – Revelação 2005 atribuí-

do pelo Jornal do Centro, Viseu.

IGOR GANDRA · artista convidado
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No século XX, assistiu-se a uma recon-
figuração total da utilização do texto em 
cena, no teatro como na dança. No teatro, 
o lado mais visível dessa manifestação 
talvez se encontre no próprio trabalho 
e função do ator, confrontado com pro-
cessos de criação e objetos cénicos, nos 
quais a palavra assume a periferia de es-
petáculos não-dramáticos, pós-dramá-
ticos, coreográficos, imagéticos e visuais 
ou ainda musicais. Na dança, a figura do 
bailarino mudo começou a decorar texto 
e a dizê-lo em palco, a cantá-lo, ou ain-
da a escrevê-lo nos ensaios sob suges-

tão (ou não) do seu coreógrafo. Tanto o 
ator como o bailarino viram igualmente 
a sua própria designação mudar nas fi-
chas artísticas dos espetáculos: ambos 
passaram a ser chamados intérprete 
ou performer, na perspetiva de englo-
bar outras competências e funções nos 
seus respetivos métiers. No entanto, se 
o ator ou o bailarino são o reflexo dessa 
transformação, o imaginário literário do 
encenador ou do coreógrafo ajudaram (e 
ajudam) a desenhar as suas estéticas de 
palco, vincando nelas uma ideia de tea-
tro e/ou de dança. 
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A PRESENÇA DO TEXTO 
NA DANÇA E NO TEATRO CONTEMPORÂNEOS
MICKAËL DE OLIVEIRA

qui 21h30

Duração 45. Público-alvo m/ 14 anos, estudantes, artistas e interessados em dança

CONFERÊNCIA
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Nasceu em 1984, em França e vive em Portugal 

desde 1999. Conclui, em 2013, o seu doutora-

mento na área da dramaturgia contemporânea 

portuguesa e europeia, pela Faculdade de Le-

tras da Universidade de Lisboa. É atualmente 

investigador no âmbito de um pós-doutora-

mento centrado na questão da presença da 

literatura no teatro e na dança contemporâ-

neas, em parceria com o Centro de Estudos 

de Teatro (FLUL) e do INET-md (polo FMHUL). 

Cofundou o Coletivo 84 em 2008, estrutura na 

qual desenvolve o seu trabalho de escrita e de 

encenação. 

O seu percurso foi galardoado em 2007 com 

o Prémio Nova Dramaturgia Maria Matos 

(Teatro Municipal Maria Matos, Lisboa) com O 

que é teu entregou aos mortais  em 2009 e 

a Menção Honrosa do Prémio Luso-Brasi-

leiro António José da Silva (Teatro Nacional 

D. Maria II, Lisboa/FUNARTE, Brasil) com o 

texto  Clitemnestra.  Entre os seus últimos 

espetáculos, escritos e encenados, encontra-

mos Oslo - Fuck Them All and Everything Will 

Be Wonderful (cocriação com Nuno M Cardoso, 

Teatro Académico de Gil Vicente [TAGV], São 

Luiz Teatro Municipal [SLTM]),  A Constitui-

ção  (2016, TNDMII) e o díptico  Sócrates Tem 

de Morrer  (A Morte de Sócrates/A Vida de 

John Smith, 2017/18 Centro Cultural Vila Flor 

[CCVF], SLTM, Teatro Viriato, TAGV). Publicou, 

em 2015,  Obra Completa Tomo I  (Edições Hú-

mus) que junta os seus últimos trabalhos de 

escrita. É diretor artístico do projeto bianual 

Encontros de Novas Dramaturgias Contempo-

râneas que procura promover a dramaturgia 

contemporânea portuguesa, tendo a 1ª edição 

decorrido no São Luiz Teatro Municipal (Lis-

boa) em novembro de 2010 e as 2ª e 3ª edi-

ções (2015/2017) no TAGV, onde foi de 2011 

a 2015 diretor-adjunto do TAGV, responsável 

pela programação e gestão do equipamento 

cultural. 

Foi ainda professor assistente de Gestão Cul-

tural e de Estudos Artísticos na Escola Superior 

de Educação e Ciências Sociais do Instituto 

Politécnico de Leiria e Professor Convidado na 

Escola Superior de Teatro e Cinema, e Profes-

sor Auxiliar Convidado na Faculdade de Letras 

da Universidade de Coimbra. 

MICKAËL DE OLIVEIRA
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Esta comunicação foi estruturada, de 
forma diferente da que aqui é apresen-
tada, para a “Conferência Internacional: 
A presença do texto na dança e no teatro 
contemporâneos: do centro à margem 
da cena”, com a direção de projeto de 
Mickaël de Oliveira e organização do 
Centro de Estudos de Teatro da Faculda-
de de Letras da Universidade de Lisboa, 
Instituto de Etnomusicologia – Centro de 
Estudos em Música e Dança e Faculdade 
de Motricidade Humana da Universida-
de de Lisboa.

A proposta de apresentação, em modo 
de estreia, passa por encenar ou mesmo 

coreografar uma conferência, repensar 
o momento de apresentação reflexivo e 
em conjunto, partindo das ideias de que 
a prosódia é uma extensão expressiva 
do corpo e que a palavra em dança é 
impregnadas pela imagem.

Permitir descobrir e viajar pela histó-
ria da dança até chegar a criações de 
coreógrafos contemporâneos e coêta-
neos portugueses cujos movimentos e 
palavras são reduzidos a ditas formas 
essenciais e trabalhadadas, na qual a 
dança e o movimento do corpo assu-
mem a prosódia como extensão, uni-
dade e movimento per si. Obras que 
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MOVIMENTO PROSÓDICO: 
PALAVRAS IMPREGNADAS DE IMAGEM 
– O TEXTO E A DANÇA
LUIZ ANTUNES

sex 21h30 CONFERÊNCIA ENCENADA

ESTREIA 
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Duração duração 50 min. Público-alvo estudantes, artistas e interessados em dança 

permitem questionar as noções de pala-
vra dançada ou movimento parafraseado 
quando as duas se suportam e/ou dis-
tanciam. Carregam a magia das artes de 
palco na transformação de um texto. Se 
no contacto único com a palavra cabe ao 
leitor a criação imagética anexa, no texto 
declamado e no texto representado em 
movimento, a criação imagética anexa é 
terciária e entra no campo da significân-
cia cuja imagem e texto conferiram em 
uníssono e para a qual uma palavra não 
vive apenas de marcas discursivas orais 
mas das marcas físicas que lhe foram 
atribuídas.

Na transfiguração da palavra pela ima-
gem pode a prosódia ser uma extensão 
expressiva do corpo que se move, pode 
ser movimento em si ou uma forma de re-
visitar os ditos objetos demasiadamente 
familiares que são trazidos à lucidez por 
este corpo inquietado.

Luiz Antunes
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Pessoa da Dança, natural de Lisboa, estudou 

música no Conservatório de Música de Lisboa e 

da Covilhã, tendo completado o curso de piano 

e iniciando os seus estudos em Dança com Jorge 

Levy e Joclécio Azevedo, professores do Ballet 

Teatro do Porto e posteriormente no Estúdio 

Escola de Anna Mascolo, que tem um papel fun-

damental na sua formação.

Licenciado em Dança pela Faculdade de Motrici-

dade Humana da Universidade de Lisboa, é can-

didato ao título de mestre em Gestão Cultural 

pelo ISCTE na Business School.

A sua formação foi complementada em cur-

sos na escola da Ópera de Paris e na escola de 

Jacques Lecoq na mesma cidade, assim como 

workshops e estágios, nacionais e internacio-

nais, de dança contemporânea, composição, 

teatro e dramaturgia, assim como aulas do ex-

-Ballet Gulbenkian, onde foi estagiário sob a 

Direção de Iracity Cardoso e Paulo Ribeiro.

Trabalhou com vários criadores e professores, 

tais como Anna Mascolo, João Fiadeiro, Rui Lo-

pes Graça, Né Barros, René Bon, Winthrop Corey, 

Tânia Carvalho, Allan Falieri, Iratxe Ansa, Olga 

Roriz, André e. Teodósio, Rogério Nuno Costa e 

outros.

Entre 2005 e 2007, foi assistente de coreografia 

da Companhia Olga Roriz.

Como coreógrafo desenvolve o seu trabalho 

desde 2000.

Foi editor convidado da revista Literária Textos 

e Pretextos - 11 “Coreo-Grafias”, do Centro de 

Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras 

de Lisboa, com quem tem colaborado regular-

mente e onde é Coordenador de Arte. O seu tra-

balho estende-se à formação tendo trabalhado 

com diversas escolas e já foi apresentado em 

todo o território nacional assim como noutros 

países da Europa como França, Alemanha, Espa-

nha, Itália, Holanda, Suíça, Áustria e República 

Checa.

Lecionou na E.E.D.C. Anna Mascolo como Pro-

fessor Assistente durante vários anos.

Tem publicado trabalhos de investigação e aná-

lise de Dança em revistas da área tanto nacio-

nais como internacionais.

Autor da série documental Portugal que Dança 

para a RTP2 – 2017. Fundador da Heurtebise - 

associação cultural e do projeto – mente.

LUIZ ANTUNES
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BIBI HA BIBI 
HENRIQUE FURTADO e ALOUN MARCHAL

 sáb 21h30

De bodysuit apertado, Aloun Marchal 
e Henrique Furtado medem-se dos pés 
à cabeça, enfrentam o olhar, acampam 
no centro do palco e lançam um grito 
do fundo das tripas: o desafio está lan-
çado. Face a face, numa proximidade 
simultaneamente cúmplice e provo-
cadora, eles preparam-se. Exploram 
uma gama de sons e movimentos com 
registros detonantes, da luta aos jo-
gos infantis mais impertinentes, dos 
borborigmos às canções mais doces, 
da simples expiração ao grito bes-
tial. Mecanismos evolutivos levam os 

performers a irem cada vez mais lon-
ge nas suas práticas, deslocando os 
corpos e manifestando as gargantas. 
O pas de deux desliza da violência re-
gulada ao prazer da sensualidade, que 
são ambos baseados (e isto é o mais 
perturbante) na escuta, na imitação 
e na troca de movimentos. Ao ritmo 
destas repetições, as vozes e os ros-
tos, risonhos e cruéis, emaranham-se, 
equipam-se e competem. Henrique 
Furtado e Aloun Marchal estão final-
mente prontos.
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Duração duração 50 min. Público-alvo m/ 3 anos 

Conceção e interpretação Henrique Furtado e Aloun Marchal Figurinos Camille Rosa em colaboração com Rozenn Lamand Apoio 

dramatúrgico Céline Cartillier Colaboração Musical Jerzy Bielski Desenho de luz Eduardo Abdala Transmissão de cantos inuitas Marie-

Pascale Dubé Transmissão de dança do ventre Estela Ferreira Transmissão de wrestling Bruno ‘Bammer’ Brito Produção Possibilitas 

(SE), Siège (FR) Coprodução La Place de la Danse CDCN Toulouse/Occitanie (Toulouse/FR) no âmbito da rede “[DNA] Departures 

and Arrivals”, cofinanciada pelo programa Europa Criativa da União Europeia, Göteborg Dans & Teater Festival (Göteborg/SE), 

Atalante (SE) Residências Alkantara (PT), EKA Palace (PT), TPE de Bezons (FR), Théâtre Louis Aragon (FR), Ménagerie de Verre 

(FR), Vitlycke Arts Center (SE), La Briqueterie CDC du Val-de-Marne (FR) Apoios Fundação Calouste Gulbenkian (PT), Apoio 

Fundação GDA (PT), Spedidam (FR), Bolsa SACD Beaumarchais (FR) Apoio à produção SACD (FR), DRAC I le-de-France (FR), região 

Västra Götaland (SE), Cidade de Göteborg (SE)

BIBI HA BIBI A VOZ GUTURAL DA DANÇA
A voz é uma força corporal surpreendente em “Bibi Ha Bibi”. Lis Hellström Sveningson vê 
um duelo deslumbrante na Atalante.

Muitos duetos, os chamados pas de deux, são considerados o ponto alto tanto da dança 
clássica como da dança contemporânea. Muitas vezes, os elementos do dueto encenam 
uma disputa. Pode ser sobre casais que lutam para se unir no amor, ou que se disputam 
para libertar-se de uma relação. Numa coreografia mais abstrata vemos apenas a medi-
da de forças entre dois corpos. 

Em “Bibi Ha Bibi”, o duelo está no topo, é o motor de toda a peça. E a voz tem um papel 
importante na matéria. É uma força corporal surpreendente que Aloun Marchal e Henri-
que Furtado expressam através da vocalização de sons multifacetados. 

O palco, é uma parte alongada da sala da Atalante com a audiência a sentar-se ao longo 
das margens do palco, perto dos bailarinos.

IMPRENSA SOBRE BIBI HA BIBI
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Depois da introdução onde Marchal e Furtado deambulam em círculos e sopram bolhas 
no seu próprio cálice, eles encontram-se de mãos vazias no centro. A batalha começa 
num estado de silenciosa concentração.

Com um cantarolar as vozes explodem e acompanham os movimentos com uma incom-
parável precisão. Até o seu respirar é coreografado.

Imagine a Oxdansen, a antiga dança folclórica [sueca] onde dois homens se debatem 
trajados, mas se despem de vadmal1 e knätofs2. Substitui-se por collants apertados, 
cintura e calças que fazem lembrar os lutadores de sumo. Os acessórios são despojados 
nos primeiros quinze minutos, e a maioria do resto se passa depois disso. Tudo tem de 
dar liberdade de espaço à voz e ao corpo.

A batalha entre os bailarinos desenvolve-se também através de duras pegas, bem como 
de subtis jogos. Os crânios colidem com desagradáveis estrondos, os braços batem no 
peito do oponente e são acompanhados por mudanças rítmicas nas suas vozes. Os sons 
são emitidos como um ping-pong. De loucos gritos a intervalos de terno gargarejar a um 
sensual sugar do umbigo do parceiro. A zona do estômago tem um papel de destaque, 
incluindo o umbigo. Na generalidade “Bibi Ha Bibi” é surpreendente, muito do espetá-
culo é bastante divertido.

Que a lista de detalhes envolva wrestling, dança do ventre e canto tribal dá uma ideia 
da variedade do espetáculo. “Bibi Ha Bibi” é uma coprodução onde o Göteborg’s Dance 
and Theater festival é parceiro e a estreia é na Atalante. Esta é a primeira vez que Henri-
que Furtado (de Portugal) e Aloun Marchal (da França) trabalham juntos. Um excitante 
começo que dá voz gutural à dança. 

Resenha de Lis Hellström Sveningsson, publicada no Göteborgs Posten (GP) a 13 de outubro de 2017 



 NANT’18 // 31

Engenheiro em Energia e Meio Ambiente, bai-

larino,  performer  e coreógrafo, Henrique vive 

e trabalha entre Portugal e França. Efetua a 

sua formação artística em várias instituições 

europeias (INSA de Lyon, Extensions – CDC de 

Toulouse, Prototype II e Dialogues – Abadia 

de Royaumont). É intérprete para projetos de 

Bleuène Madelaine, Eric Languet, Aurélien 

Richard, Céline Cartillier, Tino Sehgal e Vera 

Mantero. Além disso, é marcado por encontros 

com vários artistas como Sophie Perez e Xavier 

Boussiron, entre outros. Colabora atualmente 

com Aloun Marchal e Chiara Taviani (Stand still 

you ever-moving spheres of heaven) na criação 

de espetáculos onde os estilos e os géneros se 

sobrepõem, e onde os figurinos, os objetos e a 

presença vocal têm um lugar de destaque.

Improvisador, bailarino e coreógrafo. Em 2008 

e 2012, recebe a bolsa danceWEB. Cria  Gerro, 

Minos and Him, com Simon Tanguy e Roger 

Sala Reyner. Em 2010, obtêm o segundo Pré-

mio Danse Elargie e em 2013, o Prémio de Me-

lhor Peça no Festival Stuttgarter Tanz und Teater 

Festival. Aloun Marchal continua em tournée 

com duas de suas criações:  Gerro, Minos and 

Him  e  Trippel, uma encomenda da companhia 

SPINN, com sede em Goteborg. É intérprete na 

peça  More Than Naked  criada pela coreógrafa 

austríaca Doris Uhlich, bem como nas últimas 

peças da companhia SPINN, e em projetos de 

Eric Minh Cuong Castaing. Cria regularmente 

performances  in-situ. Aloun decidiu lançar-se 

profissionalmente na dança quando percebeu 

que estava confundindo as coisas e as ideias 

sobre essas coisas, como um caminhante obce-

cado com o mapa e esquecendo-se de apreciar 

a paisagem. Desde esse momento, Aloun sente 

um fascínio pelos momentos cujo significado 

aparece gradualmente.

HENRIQUE FURTADO VIEIRA

ALOUN MARCHAL
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“Se não sabe, porque é que pergunta?” 
é uma frase que aparece no livro “Si-
lence” de John Cage onde ele relata 
uma conversa entre o pianista David 
Tudor e um aluno que faz um conjunto 
de perguntas insistentes. Após uma 
pausa, David Tudor responde “If you 
don’t know why do you ask?”. Esta 
frase foi ainda usada como titulo de 
um livro do pedopsiquiatra português 
João dos Santos, onde este transcreve 
um conjunto de conversas que mante-
ve com crianças na sua prática clínica. 

Em ambos os casos o que está sub-
jacente a esta pergunta-provocação 
é a afirmação de que nem sempre, 
para se aceder ao mundo e às suas 

manifestações, a resposta é a “me-
lhor conselheira”. Nem sempre aquilo 
que não compreendemos tem que ser 
explicado ou justificado. Muitas ve-
zes (sobretudo se falarmos em arte e, 
dentro da arte, em contemporaneida-
de) aquilo que importa é prolongar o 
não-saber e adiar a resposta (prática 
em que uma criança é especialista).  
O saber, sobretudo quando servido 
em modo de resposta pronta, mata a 
imaginação. E a arte, enquanto lugar 
da imaginação por excelência, preci-
sa de inquietação e desassossego. É 
nesse lugar de dúvida e incerteza que 
damos uma oportunidade ao acon-
tecimento em se tornar numa coisa 
distinta daquilo que esperávamos 
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SE NÃO SABE PORQUE É QUE PERGUNTA?
JOÃO FIADEIRO e JOAQUIM ALEXANDRE RODRIGUES

dom 17h00 CONVERSA

REMON-

TAGEM
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dela. Se o acontecimento cumprir as nos-
sas expectativas, só estaremos a reiterar e 
replicar as nossas experiências passadas. 
O que nos dará uma sensação de conforto 
e segurança mas afastar-nos-á da des-
coberta de uma nova sensação e de uma 
nova experiência, objetivo ultimo da arte 
contemporânea.

O que não quer dizer que esta não seja 
questionada e debatida (e aqui estamos 
para isso mesmo). Mas propomos que o 
ponto de partida seja a formulação da 

pergunta e não a procura de uma resposta.  
E para isso - para nos focarmos na sua for-
mulação - a pergunta tem que ficar aberta 
(a ferida tem que ficar aberta) e temos que 
confiar que uma pergunta bem formulada 
contêm a resposta que precisamos para 
prosseguir. Com a vantagem de ser uma 
resposta atualizada. Em relação ao tempo 
presente, ao aqui e agora. 

João Fiadeiro

Duração 70 min. aprox. Público-alvo m/ 16 anos 

Foi professor primário, cineclubista, radialista e 

autarca. É cronista e bloguista.

Pertence à geração de coreógrafos que deu 

origem à Nova Dança Portuguesa. Fundou a 

Companhia RE.AL. Dedicou-se ao estudo do 

método de Composição em Tempo Real. Orienta 

workshops em diversas escolas e universidades 

nacionais e internacionais. 

Atualmente, frequenta o doutoramento em Arte 

Contemporânea do Colégio das Artes da Univer-

sidade de Coimbra.

JOAQUIM ALEXANDRE RODRIGUES

JOÃO FIADEIRO
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No palco, um sofá com uma mesa de 
centro com duas garrafas de água e 
dois copos. Por trás do sofá, um qua-
dro com marcadores e ao seu lado, uma 
caixa com materiais vários e indefini-
dos. Sentados no sofá, duas pessoas 
conversam enquanto o público entra e 
se instala. A conversa é inaudível até 
ao momento em que é amplificada. As 
luzes alteram-se e do nada (e a meio), 
a apresentação tem início.
 
A conversa-performance O que eu sou 
não fui sozinho consiste numa conver-
sa a dois, num formato que se asseme-
lha ao talk-show, pontualmente inter-
rompida por desvios que impedem a 
sua progressão e adiam a sua conclu-

são. Esses desvios (esses shows), que 
se fazem e desfazem à medida que a 
conversa (a talk) se desenrola, geram 
novos espaços de percepção e relação 
com o fio condutor do acontecimento, 
obrigando o espectador a “ir e vir” en-
tre o sentido da conversa e a direção 
da performance.
 
O que eu sou não fui sozinho foi apre-
sentada pela primeira vez em 2000 no 
Espaço d’Capital em Lisboa. Embora 
fosse anunciado enquanto “novo solo” 
de João Fiadeiro, tinha a presença/
colaboração em palco de Rui Catalão, 
Paula Caspão e Rui Lopes (e fora de 
palco de David-Alexandre Guéniot, 
Marie Mignot e Walter Lauterer), que 
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O QUE EU SOU NÃO FUI SOZINHO
JOÃO FIADEIRO E ANTÓNIO ALVARENGA

seg 21h30 CONVERSA-PERFORMANCE
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estavam presentes para que houvesse um 
lugar de onde João Fiadeiro pudesse partir 
(para os seus desvios performáticos). Esse 
dispositivo tinha como ambição afirmar 
que a figura “solo” só existe na relação 
com os outros. Num segundo tempo, a peça 
passou a uma configuração de “encontro 
a dois” entre João Fiadeiro e Rui Catalão 
(tendo sido apresentada em Berlim, Mon-
tpelier, Montemor e Lisboa), deslocando 
ligeiramente o foco dramatúrgico da pro-
posta, afirmando que perante o desvio, a 

“diferença” manifesta-se tanto em quem 
parte como em quem fica.
 
Nesta versão agora apresentada na mostra 
New Age, New Time - quase 20 anos depois 

da sua estreia - João Fiadeiro convida An-
tónio Alvarenga, um economista visiense 
e colaborador de longa data, para (des)
conversar em torno das questões que ali-
mentam os seus encontros desde há anos, 
como “colaboração”, “decisão” ou “cria-
tividade” (na arte como na vida). Este 
encontro com António Alvarenga inscreve-

-se na programação que João Fiadeiro de-
senvolve no Teatro Viriato na sua condição 
de “artista associado” e é o primeiro de 
uma série de projetos - entre workshops, 
artefactos e eventos - a desenvolver com 
este investigador e pensador em Viseu nos 
próximos anos.

Duração 60 min. Público-alvo m/ 16 anos 

Os primeiros anos da sua trajetória artística, no 

inicio dos anos 80, estiveram ligados a técnicas 

de dança mais formais como o Ballet, Graham ou 

Taylor, tendo dançado nesse período na Compa-

nhia de Dança de Lisboa e no Ballet Gulbenkian. 

Em 88 entrou em contacto com o movimento 

pós-moderno americano Judson Dance Theatre 

e com a Nova Dança Belga, alterando de forma 

radicalmente a sua relação com a dança, pas-

sando a praticar de forma intensiva a técnica de 

contacto-improvisação, ao mesmo tempo que 

era influenciado pelos métodos de composição 

de Trisha Brown ou Wim Vanderkeybus. Esse 

deslocamento levou-o a aproximar-se de cria-

dores-pensadores como Vera Mantero, Fran-

cisco Camacho ou André Lepecki (entre outros) 

com quem criou o coletivo Pós d’Arte, um dos 

projetos pioneiros da Nova Dança Portuguesa.

JOÃO FIADEIRO
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Trabalha há quase 20 anos nas áreas da Prospe-

tiva, Inovação, e Estratégia, tendo atuado em 

diferentes contextos com responsabilidades 

distintas. Parece que o seu foco é o futuro, mas, 

na verdade, trabalha sobre o presente, em par-

ticular sobre a forma como a experiência e as 

expectativas se materializam em decisões, e 

sobre os matizes da interação entre “nós” e o 

“nosso contexto”.

Em 1990 dá inicio à sua prática coreográfica 

regular e funda a Companhia RE.AL que para 

além da criação e difusão dos seus espetácu-

los, apresentados com regularidade um pouco 

por toda a Europa, acolhe e programa (no Tea-

tro da Malaposta, no Espaço Ginjal, no Centro 

de Artes da Capital e no Atelier Real) artistas 

emergentes e eventos transdisciplinares como 

os LAB/Projetos em Movimento.

Entre 1995 e 2003 colaborou com os Artistas 

Unidos enquanto responsável pela dramatur-

gia do movimento, em todas as sua produções. 

Encenou ainda para essa companhia as peças 

À espera de Godot de Samuel Beckett; 4’48’’ 

Psicosis de Sara Kane; e A noite canta os seus 

cantos, de Jon Fosse.

No fim da década de 90 dá inicio à investigação 

da Composição em Tempo Real, uma ferramen-

ta teórica-prática de apoio à criação, decisão 

e colaboração, que enquadra atualmente toda 

a sua atividade enquanto artista, investigador 

e pedagogo. Entre 2011 e 2014 codirigiu, com 

a antropóloga Fernanda Eugénio, o centro de 

investigação AND_Lab em Lisboa, que teve um 

papel chave na sistematização e processamen-

to desta ferramenta. 

Com António Alvarenga desenvolveu a fer-

ramenta Skills for Decision, prática de Com-

posição em Tempo Real desenhada para 

não-performers, que trabalha a decisão e a 

criatividade em ambientes de colaboração em 

equipa. No ISCTE, orienta a cadeira Estigmer-

gia Social no programa doutoral de Sistemas 

Complexos, disciplina que estuda a comunica-

ção indireta e intersocial a partir de organiza-

ções emergentes e complexas. João Fiadeiro é 

regularmente convidado a lecionar em escolas 

e mestrados de dança em Universidades da Eu-

ropa e América do Sul. 

É Artista Residente do Teatro Viriato em Viseu 

no quadriénio 2018-2021 e frequenta o dou-

toramento em Arte Contemporânea do Colégio 

das Artes da Universidade de Coimbra.

ANTÓNIO ALVARENGA
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Tem uma vasta experiência na liderança de pro-

jetos e no desenho e facilitação de workshops 

e sessões de formação em métodos de Prospe-

tiva Estratégica, Cenários, Ideation e Análise 

de Tendências/Scanning. É Fundador e Diretor 

Executivo da ALVA Research and Consulting, 

tendo trabalhado, nos últimos anos, com al-

gumas dezenas de organizações nacionais e 

internacionais (ONG’s, Estado/Administração e 

empresas). É Professor Associado Convidado no 

ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão 

(Universidade de Lisboa). Integra, como inves-

tigador, o CEG-IST – Centro de Estudos de Ges-

tão do Instituto Superior Técnico (Universidade 

de Lisboa), sendo ainda investigador associado 

do IHC - Instituto de História Contemporânea 

(FCSH – Universidade NOVA de Lisboa). 

É cocriador, com João Fiadeiro, do projeto (soft) 

Skills for (hard) Decisions (SfD), iniciado em 

2009. Tratase de um processo (uma sequência 

de workshops), e de uma ferramenta, um “jogo” 

que funciona como um “simulador de aconteci-

mentos” e que tem na sua base a CTR – Compo-

sição em Tempo Real, método de improvisação 

desenvolvido por João Fiadeiro. O portefólio dos 

SfD inclui trabalho com organizações como a 

Fundação Calouste Gulbenkian (5 ciclos – séries 

de workshops), a IBS – ISCTE, Instituto Univer-

sitário de Lisboa e a Siemens. 

Trabalha atualmente no projeto conselhos - 

concelhos, baseado na definição de pequenas 

“frasesterritório” que parecem conselhos, mas 

que ambicionam concretizar-se como reflexos 

possíveis de uma ténue substituição da nor-

matividade do século XX pela possibilidade do 

século XXI. A sugestão passa pela definição 

de “lugares-concelhos” em que a repetição do 

mesmo gesto (sendo também a leitura, nesta 

aceção, um gesto) conduza a resultados sig-

nificativamente diferentes e imprevisíveis, a 

espaços individuais e partilháveis. 

É doutorado em Ciências da Gestão (Lyon 3), 

licenciado em Economia (FEP – Faculdade de 

Economia da Universidade do Porto), mestre 

em Estudos Económicos Europeus (Colégio da 

Europa – Bruges) e pósgraduado em Estratégia 

(ISCSP – Instituto Superior de Ciências Sociais e 

Políticas da Universidade de Lisboa). 
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Quatro bailarinos portugueses e um 
coreógrafo brasileiro – numa lingua-
gem artística que não expressa a pa-
lavra, mas sim o que ela quer ou que 
não consegue dizer: a dança - enve-
redam pelo questionamento que atra-
vessa toda a peça e que incide sobre 
a violência. Corpos e movimento que, 
através da sua singular comunicação, 
expõem géneros, níveis e questões 
inerentes à ausência e à presença des-
sa violência. 

Na tentativa, por vezes, ingénua, de 
procurar ou encontrar uma solução, 
seja pelo confronto ou pela poesia, 
quatro bailarinos revelam aos poucos 
e, inusitadamente, as diferenças en-

tre eles. Os pensamentos e vontades 
distintos são abordados fisicamente, 
criando-se um ambiente instável e 
inseguro, às vezes, agonizante, mas 
também irónico. O corpo é o instru-
mento desafiador. O físico é a lin-
guagem. Durante e dentro do espaço 
cénico, que parece alternar-se no 
tamanho e na forma, tentam quase o 
tempo todo, um certo equilíbrio, uma 
harmonia com estas diferenças. E no 
contexto dessa tentativa revelam-se 
momentos sensíveis e estes, seja por 
uma certa beleza plástica ou por uma 
delicada intenção, resultam numa 
quase pura poesia.

Henrique Rodovalho, coreógrafo
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Alicerçados na cumplicidade e confiança 
que caracteriza a relação entre a Com-
panhia Paulo Ribeiro (CPR) e o Teatro 
Viriato de quase 20 anos, convocámos o 
diálogo para, mais uma vez, alinharmos 
ideias, vontades e energias, onde se de-
finiram objetivos e contextos artísticos e 
sociais propícios à afirmação da relação 
entre Portugal e Brasil. Dois territórios 
parentes, com posturas culturais e  so-
ciais  completamente  diferentes, apesar 
de sempre e, declaradamente, irmãos. 
No âmbito da aposta na diversificação 
da identidade artística e criativa da 
CPR, foi este o mote para o convite a um 
novo  coreógrafo, lançando-lhe o desa-
fio de escolher Viseu para a criação do 
seu mais  recente trabalho.  É assim que 
emerge a escolha de Henrique Rodo-
valho, coreógrafo brasileiro com vasta 
experiência e percurso de relevância in-
ternacional, que é convidado a deixar em 
permanência o seu contributo artístico e 
criativo no repertório da CPR.  

Para esta criação,  Henrique Rodovalho 
foi desafiado a explorar o lugar do corpo 
como símbolo da realidade, onde forças e 
tensões manifestam-se e desempenham 
o papel fulcral que mantém viva a matriz 
da energia humana.  A energia caracte-
rizadora do Brasil seria o ponto de par-
tida deste trabalho, mas logo toda esta 

temática atingiu uma proporção maior, 
abrangendo o paradoxo constante e in-
constante de todos os territórios onde a 
sociedade, a política e a cultura oscilam 
freneticamente entre um bem-estar e um 
mal-estar – um  desequilíbrio  constante 
ou a dificuldade em manter um equilíbrio. 

O corpo tem esta competência e  desíg-
nio  de ser a estrutura que nos sustenta 
e declara a nossa presença, para o bem 
e para o mal. Ele é testemunha  físi-
ca  das tempestades e das poesias que 
nos acontecem, quer derrubando-nos, 
quer protegendo-nos. E, como testemu-
nha, capta a justa e injusta definição 
da  existência.  Há coisas que se provo-
cam  e  momentos em que  a  força  dessa 
provocação é a única possibilidade para 
que as coisas possam existir. É assim que 
ele, o corpo, se apresenta nesta criação 
de Henrique Rodovalho, testemunha de 
um mundo que se vê e de vivências que 
se sentem, ou  imaginamos  sentir. A vio-
lência no ser, do ser. A nossa violência 
perpetrada ao mundo, do mundo a nós. 
A violência de vivermos ou de perdermos 
a vida. A violência enquanto sentimento 
humano.

Entre o desenho coreográfico minucio-
so da relação física dos corpos sente-

-se uma intenção que se pode chamar 
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de “brasileira” nos modos como a dança e o movimento surgem nos corpos dos artistas. 
Um trabalho de exatidão atlética, onde os corpos não se poupam a uma complexidade 
extremamente técnica. Uma intenção que caracteriza essa fisicalidade brasileira, não 
há contenção! Na construção da dança explora-se os limites, os extremos. E essa dança 
torna-se poética. 

Tal como o título da peça, no final, estamos aqui todos devido a encontros mais, ou menos 
provocados. Resta-nos esperar que o futuro se preencha de encontros, na sua maioria, 
como este... felizmente provocado!

António Cabrita e São Castro, diretores artísticos da Companhia Paulo Ribeiro

Henrique Rodovalho é formado em Educação 

Física pela ESEFEGO – Escola Superior de Edu-

cação Física e Fisioterapia do Estado de Goiás 

(Brasil), onde iniciou a sua formação em dança 

como bailarino em 1985. Estudou e trabalhou 

também com artes cénicas e produção em ví-

deo, desenvolvendo até hoje trabalhos que 

abordam estas linguagens, seja como coreó-

grafo, diretor de teatro e/ou diretor de vídeo. 

Ao longo dos anos, a sua linha de pesquisa ba-

seada na complexidade existencial do corpo e 

da alma, resultou na criação de inconfundíveis 

signos, que deram identidade própria à com-

panhia de dança Quasar, alternando momentos 

de vigor e pungência, humor e simplicidade. 

O envolvimento com a produção de vídeos e 

a montagem de espetáculos revelou o seu ta-

lento também na direção cénica e, por causa 

HENRIQUE RODOVALHO · coreógrafo · diretor artístico da Quasar Cia. de Dança (br)

Duração 60 min. Público-alvo m/ 6 anos

Coreografia, cenografia e desenho de luz Henrique Rodovalho Música Dawn of Midi: Io, Ymir, Moon, Atlas e Dysnomia (do álbum 

Dysnomia); Ryuichi Sakamoto: Walker, Andata, Disintegration e Ubi (do álbum Async); Silva: Nada será mais como era antes, 

Milhões de Vozes e Brasil, Brasil (do álbum Brasileiro) Interpretação Margarida Belo Costa, Miguel Oliveira, Miguel Santos e 

Teresa Alves da Silva Produção Companhia Paulo Ribeiro Coprodução Teatro Viriato e Teatro Nacional São João A Companhia Paulo 

Ribeiro é uma estrutura financiada pela DGARTES
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dessa característica, Henrique Rodovalho tem 

demonstrado que consegue atingir importan-

tes níveis de comunicação. Além dos artifícios 

cénicos tradicionais, o premiado coreógrafo 

investe em estratégias multimédia para pro-

por interação entre o mundo real e o universo 

imaginário recriado no palco. Já foi galardoado 

com vários prémios nacionais e internacionais, 

nomeadamente, o Prêmio Mambembe e o XXI 

Prêmio de Composição Coreográfica no México 

e melhor espetáculo pelo público em Israel. 

O seu talento e notoriedade conquistada 

através de 25 trabalhos desenvolvidos com a 

Quasar, entre 1988 e 2016, proporcionou ao co-

reógrafo oportunidades de trabalhar também 

para grandes companhias e profissionais de 

dança do Brasil e do mundo como, por exemplo, 

São Paulo Cia de Dança, Balé da Cidade de São 

Paulo, Balé do Teatro Guaíra, Balé Castro Alves, 

Cia Sociedade Masculina, Discípulos do Ritmo, 

Cia de Dança Roda Viva, Rui Moreira, Flá- via 

Tápias, Cia de Dança de Minas Gerais, o extinto 

Ballet Gulbenkian (Portugal), Ballet Teatro del 

Spacio (México), Nederlands Dans Theater 

(Holanda), Phoenix Dance Theatre (Inglaterra) 

e LaMov (Espanha), entre outros. 

Criada em 1995, a Companhia Paulo Ribeiro 

é uma companhia portuguesa de dança con-

temporânea, com um repertório próprio de 

peças ora criadas e dirigidas por Paulo Ribei-

ro, seu homónimo, fundador e um dos coreó-

grafos que esteve na origem do movimento 

artístico intitulado Nova Dança Portuguesa; 

ora por outros criadores convidados. Atual-

mente, a Companhia Paulo Ribeiro é dirigida 

pelos coreógrafos e bailarinos António Cabri-

ta e São Castro.

Estrutura residente no Teatro Viriato (Viseu, 

Portugal) desde 1998, é a partir daí que de-

senvolve a sua atividade de pesquisa, de cria-

ção, de produção e de difusão; assim como de 

formação.  

A par da implementação do projeto artístico 

do Teatro Viriato em 1998; em 2005, a Com-

panhia Paulo Ribeiro foi também responsável 

pela criação da escola de dança Lugar Presen-

te – um projeto pedagógico, sediado também 

em Viseu, que inclui cursos e aulas regulares 

de dança e de teatro para adultos, jovens e 

COMPANHIA PAULO RIBEIRO

HENRIQUE RODOVALHO · coreógrafo · diretor artístico da Quasar Cia. de Dança (br)
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crianças, nomeadamente, no âmbito do Ensi-

no Artístico especializado. 

Com um repertório de mais de 30 produções, 

a Companhia Paulo Ribeiro assumiu-se como 

uma das mais reconhecidas companhias de 

dança contemporânea portuguesas, apresen-

tando-se regularmente nas principais salas 

de espetáculo nacionais, bem como por toda 

a Europa, Brasil e Estados Unidos da América; 

tendo arrecadado vários prémios nacionais e 

internacionais. 

Além da criação, difusão e formação, a Com-

panhia Paulo Ribeiro tem promovido a edição. 

Em 2005, foi lançado o livro Corpo de Cordas, 

da autoria de Cláudia Galhós, uma edição 

comemorativa dos 10 anos de existência da 

Companhia; e, em 2015, foi a vez de Uma Coi-

sa Concreta, um livro coordenado por Tiago 

Bartolomeu Costa, que reúne um conjunto de 

textos de Isabel Lucas, Luísa Roubaud, Maria 

de Assis, Mónica Guerreiro e Paula Varanda. 
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Depois dos espetáculos HAPPY ISLAND e UM ENCONTRO PROVOCADO 

será servido um Dão de Honra, cortesia DÃO · QUINTA DO PERDIGÃO e QUE VISO EU?
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Appasionato Dietmed • Vivace AMOR LUSO • Dão · Quinta do Perdigão • Sostenuto Abyss & Habidecor • Allegro Bico 
Matos & Casanova • Moderato Quinta da Fata • Andante Farmácia Avenida • Maria da Conceição Saldanha • Adágio 
Amável dos Santos Pendilhe • Ana Lúcia Peres • Ana Maria Albuquerque Sousa • Ana Maria Ferreira de Carvalho • 
Ana Paula Rebelo • Benigno Rodrigues • Centro de Saúde Familiar de Viseu, Lda. • Conceição e Ricardo Brazete • 
Eduardo Melo e Ana Andrade • Fernando Figueiredo Augusto e Maria Adelaide Seixas Poças • Isabel Pais e António 
Cabral Costa • Isaías Gomes Pinto • João José Garcia da Fonseca e Maria José Agra Regala da Fonseca • José 
Luís Abrantes • Júlio da Fonseca Fernandes • Júlia Alves • 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 • Patrícia Mateiro Santos • Paula Cardoso • Paula Nelas • Raquel Balsa • Raúl Albuquerque e Vitória 
Espada • Victor Domingues • 3XL-Segurança Privada • Júnior Beatriz Afonso Delgado • Diana Sousa • Dinis Sousa 
• Eduardo Miguel de Amorim Barbosa • Gaspar Gomes • Margarida de Carvalho Loureiro • Matilde Figueiredo Alves 
• Pedro Dinis de Amorim Barbosa • Rafael Cunha Ferreira • Rodrigo Morgado Gonçalves • Tomé Moreira. E outros 
que optaram pelo anonimato.

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 • Paulo Matos Coordenador Técnico • Nelson Almeida e João Rodrigues 
Técnicos de Palco • Ana Filipa Rodrigues 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 • 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 • Acolhimento do Público Aliosman 
Ahmed, Ana Rilho, André Rodrigues, Carla Juliane, Catarina Ferreira, Diana Santos, Filipa Antunes, Francisco Pereira, 
Hugo Freitas, Isabel Melo, João Almeida, Liliana Rodrigues, Luís Santos, Luís Sousa, Natália Rodrigues, Roberto 
Terra, Ricardo Meireles, Rui Guerra, Sandra Amaral, Sílvia Gonçalves e Vânia Silva.
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