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sex 21h00 

sáb 17h00*

Sala de 
espetáculos

OFF
DE JORGE ANDRADE 
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*SESSÃO ACESSÍVEL



Em 2017, a mala voadora teve a ideia de que em 2020 iria fazer “OFF”. Um 
espetáculo sobre o fim. O fim de um ciclo. O fim das nossas vidas, o fim do 
planeta, o fim de novas ideias, o fim da mala voadora. O fim de tudo. Uma 
ideia que nada tinha de original. Todos sabemos que o fim é inevitável, 
mas na altura era imaginado mais distante do que agora. Pensava-se que 
haveria tempo para inventá-lo.

O presente roubou esse tempo. 

“OFF” é um espetáculo de ficção científica. Num tempo indefinido que 
se parece com o nosso, uma mulher lida com dois fins simultâneos. 
Pela janela, ela assiste, lá fora, ao mundo a desmoronar-se. Ele não se 
degrada como já sabemos ser possível, mas com um dramatismo bíblico 
e – para seu espanto – como consequência direta da degradação que ela 
vê acontecer no seu próprio corpo por efeito de uma doença degenerativa. 
Vê a sua própria destruição prolongar-se na destruição do mundo. O 
espetáculo “OFF” transforma-se progressivamente num labirinto entre 
aquilo que acontece a esta mulher, a história contada no livro que um 
escritor lhe propõe publicar (que se revela tê-la a ela como protagonista), 
as legendas dadas a ler ao público que assiste a tudo isto, e os limites entre 
as coisas que permitem acreditar que existem entidades diferenciadas no 
mundo. Tira-se uma camada da superfície do mundo para revelar uma 
maquinaria única – uma maquinaria que, como a biologia explica, pode 
sacrificar uma parte a favor da sobrevivência do todo.

MALA VOADORA

A mala voadora opera num triângulo entre (1) a experiência de fazer teatro, 
reequacionando, a cada novo espetáculo, o que esse “teatro” pode ser; (2) 
a invenção de eventos e programas nos quais se juntam artistas e/ou se 
juntam artistas e outras pessoas; e (3) o uso de um antigo armazém na 
Rua do Almada, no Porto, com vários espaços de trabalho e residência. Foi 
fundada, em 2003, por Jorge Andrade (encenador, ator e dramaturgo) e 
José Capela (cenógrafo e arquiteto), responsáveis pela direção artística.

A mala voadora produziu, até à data, 50 espetáculos e tem-se apresentado 
pelos mais diversos países do mundo. A diversidade dos artistas nacionais 
e internacionais que a mala voadora convida para os seus projetos 
determina também a diversidade dos seus espetáculos, que podem assim 
aproximar-se mais do cinema ou de um concerto, de um comício ou de 
banda desenhada, de um documentário ou de um baile.

«[de um] projecto operático iniciado em 2017, mas entretanto abortado, a 
Mala Voadora manteve para 2020 a premissa de trabalhar sobre vários fins 
— a forma como as histórias terminam, a morte, o declínio das civilizações, 
o atestado de óbito passado ao planeta. [...] e, agora [outubro de 2020], 
Off, peça que se baseia na súbita consciência de uma mulher de que a sua 
degenerescência física é responsável por uma série de maleitas que se abatem 
sobre o planeta.

“Ao início parecia de um egoísmo monstruoso relacionar a degeneração do 
meu corpo com o fim do mundo”, confessa a mulher (Maria Jorge). Mas logo 
relaciona a sua mão esquerda mais fraca com o colapso de uma barragem, 
a incapacidade de se levantar da cama com engarrafamentos que entopem a 
cidade, terríveis dores de cabeça com súbitos picos de suicídios. As evidências 
não param de avolumar-se e estabelecem, mesmo que estranhamente, um 
irrefutável nexo de causalidade. E é nesse ponto que Off (que parte do texto de 
Chris Thorpe, com acrescentos pela mão de Jorge Andrade) mais se relaciona 
com a actualidade e com os efeitos da responsabilidade individual sobre os 
destinos colectivos.»

Gonçalo Frota, in Público, 02 de outubro de 2020

 70 min. aprox. | m/ 14 anos

Direção Jorge Andrade, 

com assistência de Maria Jorge 

Texto Jorge Andrade 
e Chris Thorpe, a partir de 
“Dying”, de Chris Thorpe 

Tradução Manuel Poças 
com Andreia Bento, David Pereira 
Bastos e Maria Jorge 

Cenografia José Capela, com 
edição de imagem de António MV 

Figurinos José Capela 

Luz João Fonte, 
com Jorge Andrade 

Banda sonora Sérgio Delgado 

Imagem e vídeo de divulgação 
António MV 

Direção de produção Pedro Jordão 

Produção executiva Andreia Bento 

Coprodução Teatro Nacional 
D. Maria II e Teatro Nacional 
São João 

Residência de coprodução 
O Espaço do Tempo 

A mala voadora é uma estrutura 
financiada pelo Governo de 
Portugal – Ministério da Cultura/
Direção-Geral das Artes 
e associada d’O Espaço do Tempo 

Conta com o apoio da Fundação 
“la Caixa” e do BPI, e, para a 
atividade no Porto, da Câmara 
Municipal do Porto / Criatório

NOTA

“OFF” estreou numa primeira versão 

em outubro de 2020, no TeCA, no 

âmbito de “Uma Família Inglesa”. 

O espetáculo que agora se apresenta é 

uma segunda versão.

OFF

NA IMPRENSA
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Vivace Dão · Quinta do Perdigão • Andante Seridois • Adágio Ana Cristina Santos Almeida • Ana Maria 
Albuquerque Sousa • Ana Paula Ramos Rebelo • Centro de Saúde Familiar de Viseu, Lda. • Conceição e Ricardo 
Brazete • Fernando Gomes Morais • Fernando Poças Figueiredo e Maria Adelaide Poças • Isabel Pais e António 
Cabral Costa • Isaías Gomes Pinto • Joana Santareno Ferreira • José Luís Abrantes • Júlia Alves • Júlio da 
Fonseca Fernandes • Magdalena Rondeboom e Pieter Rondeboom • Maria de Fátima Ferreira • Maria de 
Lurdes Poças • Marina Bastos • Nanja Kroon • Martin Obrist e Maria João de Ornelas Andrade Diogo Obrist • 
Paula Costa • Paula Nelas • Júnior Gaspar Gomes • Margarida de Carvalho Loureiro • Rafael Cunha Ferreira • 
E outros que optaram pelo anonimato.

Patrícia Portela Direção Artística • Sandra Correia Direção Administrativa e Financeira • Maria João Rochete 
Adjunta de Direção • Carlos Fernandes Coordenação de Produção • Gi da Conceição Produção • Paulo Matos 
Coordenação Técnica • Nelson Almeida e João Rodrigues Técnicos de Palco • Ana Filipa Rodrigues e Isabel 
Campante Comunicação e Imprensa • Teresa Vale Produção Gráfica • Gisélia Antunes Coordenadora de Frente 
de Casa e Bilheteira • Susana Cardoso Assistente de Bilheteira e Comunicação • Consultores Maria de Assis 
Swinnerton Programação • Colaboradores António Ribeiro de Carvalho Assuntos Jurídicos • José António 
Loureiro Eletricidade • Contraponto Contabilidade • José António Pinto Encarregado da Proteção de Dados • 
Info Things Informática • Carlos Fernandes e Raquel Balsa Fotografia de Espetáculo • Colaboração Especial 
José Fernandes • Acolhimento do Público André Rodrigues, Catarina Loureiro, Diana Silva, Filipa Antunes, 
Francisco Pereira, Joana Silva, João Almeida, José Vaz, Leonor Esteves, Luís Sousa, Natália Rodrigues, Raquel 
Gonçalves, Roberto Terra, Ricardo Meireles e Sandra Amaral

estrutura 
financiada por:

APOIO APOIO À DIVULGAÇÃO

MECENAS

INSTALAÇÃO // FORUM VISEU // ESTACIONAMENTO PISO -3
14 a 24 OUTUBRO 

NATUREZA FANTASMA
DE MARCO MARTINS COM FERNANDA FRAGATEIRO, 
GONÇALO M. TAVARES E COMPANHIA MAIOR

seg a sex 18h30 às 21h30 | sáb e dom 16h00 às 21h00 | m/ 6 anos
Entrada gratuita

CINE-CONCERTO // LIVRO // FILME-CONCERTO
15 e 16 OUTUBRO 

VISTACURTA 
DO CINE CLUBE DE VISEU
PROGRAMAÇÃO EM PARCERIA COM TEATRO VIRIATO
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PRÓXIMAS INICIATIVAS

https://www.teatroviriato.com/pt/calendario/natureza-fantasma/
https://www.teatroviriato.com/pt/calendario/filmitis-vs-reinitis/

