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Na senda da sua missão, o Forum Dan-
ça criou o “PACAP - Programa Avan-
çado de Criação em Artes Performa-
tivas”. 

O “PACAP” é um programa de forma-
ção/criação dedicado a profissionais 
e estudantes de áreas artísticas que 
pretendem investir num período de 
experimentação avançada concilian-
do-o com uma investigação teórica e o 
exercício de práticas de corpo e movi-
mento. 

Os participantes terão oportunidade de 
desenvolver um projeto, trabalhando 
por um certo período de tempo num 
espaço potencial de condensação de 
conteúdos que promoverá o formato 
da investigação, da criação e da apre-
sentação ao público. 

O programa combinará aulas de práti-
ca corporal, seminários teóricos dirigi-
dos por artistas e académicos, práticas 
artísticas e coaching com vista a ativar 
os recursos dos participantes, alimen-
tar os seus processos, viabilizar-lhes 
uma oportunidade para testar métodos 
e descobrir paradigmas, formas de co-
laboração e de apresentação que con-
figurem um esboço de prática pessoal 

no campo das artes performativas. 
Cada edição do programa terá uma 
duração entre 4 e 6 meses e decorrerá 
com a Curadoria de um artista do cam-
po performativo, retornando à raiz do 
conceito de Curador como aquele que 
cuida, mantém e transmite um pa-
trimónio vivo. 

O pedido que o Forum Dança lança à 
pessoa do Curador, é que desenhe um 
programa que gostasse de frequentar, 
à semelhança de um sonho pessoal 
que se pudesse concretizar, corres-
pondendo à necessidade de oferecer 
os conteúdos ideais em articulação 
com a contemporaneidade. 

Deste modo, o “PACAP” requer da par-
te dos participantes um compromis-
so face à proposta do Curador. Neste 
modelo, o exercício da maturidade, da 
autonomia, do sentido de autoques-
tionamento serão os valores que per-
mitirão nortear um percurso pessoal 
esclarecido e baseado numa relação 
niveladora e de partilha. 

A equipa integra artistas e investigado-
res relevantes nas artes performativas 
contemporâneas, incluindo criadores 
com ligação ou hibridação com outras 
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áreas artísticas. Pretende-se tornar 
viva a relação da arte com o conheci-
mento e com o mundo. 

Através de uma reflexão permanente 
sobre as condições de criação e pro-
dução artística e as condições socias e 
políticas promover-se-á uma reflexão 
sobre o papel da arte no presente e no 
futuro.

No dia 29 de março 2018, são apresen-
tados os novos trabalhos de criadores, 
ou coletivos de criadores, que frequen-
taram a edição 1 do “PACAP - Pro-
grama Avançado de Criação em Artes 
Performativas” do Forum Dança, com 
a curadoria de Patrícia Portela.

“Hibridismo, Dramaturgias do Espaço 
e Arte Fantasma” foi o tema apresen-
tado aos 15 participantes da edição 1 
do “PACAP”. Acompanhada por colabo-
radores de diversas áreas das artes e 
da filosofia, na qualidade de curadora, 

Patrícia Portela desenhou um período 
de 6 meses de laboratório de pesquisa 
e criação acompanhada para este gru-
po de criadores, que agora partilham 
com o público algumas das suas obras.

Forum Dança
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O que nos atrai e nos chama numa obra 
de arte? O que se move quando nos 
movemos em palco? Quem escreve ou 
quem ou o que se inscreve quando es-
crevemos? O que se torna visível atra-
vés da arte? E quem e o que (se) fala 
através da arte? 

É desconcertante notar que não é a 
forma, nem o conteúdo nem a sua har-
monia nem o discurso que rodeia uma 
obra de arte o que confere a um objeto 
artístico a sua qualidade artística, e sim 
algo extraordinário aos elementos que 
a constituem, como se a voz do artista, 
ou talvez devesse dizer, a voz do mundo 
através do artista estivesse presente e 
promovesse o encontro com aquilo que 
sem a arte é invisível. 

Mas como é que esta voz ganha voz? 

Como é que esta voz encontra o artis-
ta e comunica com um público através 
de uma obra e desta forma regressa ao 
mundo, reescrevendo-o?

Durante os 6 meses deste primeiro 
módulo gostaria de me debruçar na 
companhia de vários cúmplices sobre o 
processo individual de criação artística 
e sobre a interação de objetos perfor-
mativos com o público/seus criadores, 

de forma a compreender através da 
prática e da reflexão conjuntas, no que 
consiste a Voz de um artista, o quanto 
desta Voz reflete o diálogo diário do 
nosso corpo com o mundo, de como  
essa Voz, enquanto corpo fantasma, é 
um espaço privilegiado para a manifes-
tação de forças invisíveis que nos mo-
vem e nos movimentam em determina-
das direções em detrimento de outras, 
ganhando presença em cada obra.

Patrícia Portela

NOVAS CRIAÇÕES 

PACAP - PROGRAMA AVANÇADO DE CRIAÇÃO 

EM ARTES PERFORMATIVAS, DO FORUM DANÇA

EDIÇÃO 1 - CURADORIA DE PATRÍCIA PORTELA



«Querida tia, a vermelho, escrevo-lhe, 
ao ouvido: é impossível fazê-lo; per-
gunta: mesmo assim, ouve-me?» Uma 
mulher perdida entre décadas espreita 
pelo buraco da fechadura antes de abrir 
a porta. Numa sala de estar que se con-
funde com cozinha ou quarto, no escuro 
e sem luvas, é possível bisbilhotar me-
mórias e desejos através de cartas que 
nunca repetem o caminho. 

Margarida Bak Gordon 

MARGARIDA BAK GORDON 
Nasceu em Lisboa, em 1994. Estudou 
cenografia, ciência política e desenho. 
Neste momento está a fazer um mes-
trado em Estética e Estudos Artísti-
cos. O trabalho que vai apresentar no 
PACAP é o seu primeiro projeto a solo.

Imagine que está a ler este texto repe-
tidamente. Já vai na 1367 vez. O que co-
meça a ver não são as frases em si, mas 
os espaços brancos entre as palavras. 

Ao ler esta nota, começa a repetir a fra-
se na sua mente e cria uma sensação 
de movimento a 2cm do crânio. Como 
é que este sentimento encontrou ca-
minho até lá? A performance de dança 
“Walkie_Talkie” centra-se em traduzir 
a comunicação virtual numa experiên-
cia física. Ao explorar o texto e o mo-
vimento do corpo procura-se alcançar 
uma forma moderna de relacionamen-
to, perguntando para isso: Qual a maior 
resolução em que se pode falar com o 
outro?

Bartosz Ostrowski 

BARTOSZ OSTROWSKI

Bailarino, ator e coreógrafo da Poló-
nia. Graduou-se na National Academy 
of Theater Arts, na Croácia, e no War-
saw Dance Department. Recente-
mente participou em Cezary Goes To 
War na Komuna / Warszawa e Bataille 
e despontou na Art Stations Founda-
tion Poznan. Cooperou com o Grand 
Theater National Opera, na Varsóvia, 
com o Center of Contemporary Art 
Ujazdowski Castle e Studio Matejka 
no Grotowski Institute. Foi cocriador 
no Warsaw Museum of Dance e mem-
bro do coletivo dotcompany. Tem um 
duplo passado artístico que explora a 
esquizofrenia enquanto prática artís-
tica.

QUERIDA TIA de MARGARIDA BAK GORDON (PT)

WALKIE_TALKIE de BARTOSZ OSTROWSKI (PL)



1973, quatro sequestrados, seis dias, 
escarcéu nacional inaugurando o circo 
televisivo: virou afeição. Partindo do 
episódio inaugural da síndrome de es-
tocolmo, este solo transpõe a relação 
similar de refém e sequestrador que 
travamos com as línguas e palavras na 
experiência cotidiana. O gatilho é um 
poema de Christophe Tarkos, a arma é 
uma boca que não se cala, e o alvo é o 
corpo, ao mesmo tempo sujeito e objeto 
desse discurso.

Daniel Lühmann 

DANIEL LÜHMANN 

Daniel Lühmann vem do brasil, é 
tradutor literário e dançarino tardio. 
Formado em letras pela FFLCH-USP 
com passagem pela Université Paris 
IV, já traduziu Georges Perec, Claude 
Cahun, Philip K. Dick, Tove Jansson 
e outros mais. Em dança, procura 
espaços públicos, dos escancarados 
aos mais escuros, para exercer a sua 
pesquisa acerca das síndromes geo-
gráficas, abordando as possibilidades 
entre texto e movimento. Irá integrar 
o master de estudos coreográficos em 
Montpellier, de 2018 a 2020.

Hidebehind é o monstro que habita 
florestas escuras e nunca pode ser 
visto ou ter a sua forma descrita. Por 
possuir a incrível a habilidade de es-
tar sempre escondido atrás daquele 
que ousa caminhar por florestas es-
curas ou mesmo atrás dos mais finos 
troncos de árvores, misteriosamente 
provoca o desaparecimento para sem-
pre daqueles que consegue capturar. 
Com passadas insistentes surge uma 
jornada em rodamoinho e ao revés. Ao 
caminhar e ser movida por este solo 
perigoso, entre pólos aparentemente 
opostos - frente e trás, começo e fim, 
presença e ausência, realidade e fic-
ção, humano e inumano, norte e sul, 
etc - evoca-se um contínuo potencial, 

uma força cíclica para embaralhar e 
desfazer traçados arbitrários, ou quem 
sabe, desaparecer. 

Josefa Pereira

JOSEFA PEREIRA 

É artista da dança e da performance. 
Desde 2016 vem desenvolvendo com 
outros artistas a rede #sensutian que 
dá visibilidade a trabalhos indepen-
dentes. Dentro das  suas criações, 
dedica-se ao solo Hidebehind (2015) e 
Égua (2017) premiado pelo 21 Cultura 
Inglesa Festival. Desenvolve a plata-
forma Contágio. Trabalha e colabora 
como criadora e performer em pro-

ESTOCOLMO OU LOGOMANIA de DANIEL LÜHMANN (BR)

HIDEBEHIND de JOSEFA PEREIRA (BR)



Qual a distância entre a vontade e o 
mergulho? Este trabalho vem de uma 
prática de dança que procura abrir es-
paços de comunicação onde a passa-
gem está bloqueada. Fala do mistério 
da profundidade de si mesmo, do iso-
lamento, e da vontade e do prazer de 
comunicar. Uma dança que se sintoniza 
com fluxos e direções, encontrando as 
suas formas e diluindo-as noutras. Ir 
de encontro à fluidez nos terrenos mais 
sólidos.

Gabriela D’Angelis

GABRIELA D’ANGELIS 

É dançarina e criadora, nasceu em 1992 
em Curitiba, Brasil. Estudou Dança na 
Universidade Estadual do Paraná - Fa-
culdade de Artes do Paraná, onde dan-
çou no UM - Núcleo de Investigação 
Artística em Dança da FAP, cocriou o co-
letivo de criação e produção em video-
dança Na Janela e participou no Quan-
donde, grupo de intervenção em arte na 
urbe. Especializou-se em Estudos Con-
temporâneos em Dança na Universida-
de Federal da Bahia. Em 2014, realizou 
a instalação de videodança Experimento 
Vulnerável. Passou o último ano e meio 

em Lisboa, Portugal, em pesquisa in-
tensiva de criação artística e busca por 
uma linguagem singular na dança e 
por abrir possibilidades de expressão 
pessoal. Esteve em formação no Centro 
em Movimento, onde estas questões 
despertaram ainda mais, e agora, em 
formação no Programa Avançado de 
Criação em Artes Performativas no Fo-
rum Dança.

PONTE INSULAR  de GABRIELA D’ANGELIS (BR)

jetos artísticos diversos na cidade de 
São Paulo. Tem formação de bailari-
na clássica e graduação no curso de 
Comunicação das Artes do Corpo pela 

PUC-SP com habilitação em Dança e 
Performance (2009).



Gostava de me tornar vento. De me 
tornar água. De fluir em formas inde-
finidas. Sem procurar. Sem encontrar. 
Gostava de não usar palavras. Nem 
pensamentos. De ser vibração no céu 
da noite. Vibração de silêncios que ocu-
pam o espaço até às estrelas. Gostava 
de seguir sendo. Como murmúrio da 
terra às primeiras linhas de fogo. Como 
a viagem de uma folha da copa até ao 
chão. Chuva em queda livre. Onda de 
calor nas dunas de areia. Gostava de 
ser energia. E esquecer-me. Ser ele-
mento em liberdade.

Bruna Carvalho

Desenho de luz Bruna Carvalho e  Zeca 

Iglésias Adereços de cena Bruna Carvalho e  

Zeca Iglésias Criação e interpretação Bruna 

Carvalho Gravação Zeca Iglésias

BRUNA CARVALHO 

Nasceu em 1983, em Portugal. Es-
tudou música e bateria na Escola de 
Jazz Luiz Villas-Boas - Hot Club de 
Portugal. Frequentou aulas de dança 
em diversos estilos ao longo do seu 
percurso. Trabalhou como intérprete 
e músico com Tânia Carvalho, Luís 
Guerra e Flávio Rodrigues. Como mú-
sico fez parte do projeto Moliquentos 
e deu aulas de bateria, percussão e 
treino auditivo. É autora de um car-
toon com publicação na internet e 
autoeditou livros de banda desenhada 
e poesia. Criou as performances Mais 

Vale Um A Voar e Idiosyncrasy e apre-
sentou uma exposição de fotografia e 
vídeo intitulada Livre. Criou e inter-
pretou o filme poema Cigarretes com 
o realizador Manuel Guerra. Faz par-
te do projeto BD Bordalo do curso de 
banda desenhada do Museu Bordalo 
Pinheiro lançado no Festival Amadora 
B.D.. Neste momento frequenta o Pro-
grama Avançado de Criação em Artes 
Performativas (PACAP) no Forum Dan-
ça em Lisboa.

E.LE.MEN.TO de BRUNA CARVALHO (PT)



Tu. Tu, coisa gigante que asfixia o rosto 
da humanidade. O meu rosto. És des-
prezívelmente vil, seu strangolatorium, 
garrote, Drácula, Hidra de Lerna. Tens 
mais do que uma cabeça? Pulmões, 
boca, um nome? Tens mais que 8 me-
tros de altura? Duas personagens per-
didas encontram-se num campo de 
batalha absurdo, lutando contra um 
inimigo invisível.

Anthi Kougia & Mafalda Miranda Jacinto

Assistência luz Zeca Iglésias 

Imagem André Picardo

ANTHI KOUGIA 

É criadora e performer. Graduou-se 
em Estudos Teatrais, na Universidade 
Nacional de Atenas, e em Performan-
ce Making, pela Goldsmiths University 
of London. Desde 2013, apresentou o 
seu trabalho em Atenas, Londres, Lis-
boa, Milão e Frankfurt. A sua práctica 
artística – sempre em constante diá-
logo com surrealismo sócio-político 
que a rodeia – baseia-se numa procu-
ra em transformar impossibilidades 
em possibilidades absurdas dentro do 
espaço teatral, explorando o humor e 
a tragédia e o modo como estes se so-
brepõem. Mais info aqui: anthikougia.
wordpress.com

MAFALDA MIRANDA JACINTO

É criadora e performer. Enquanto 
criadora orientada para uma lingua-
gem visual, ela privilegia a criação de 
imagens em movimento, como meio 
para explorar o surreal na realidade. 
Em dezembro de 2013, Mafalda pas-
sou a integrar o coletivo Rabbit Hole. 
Em 2016, Mafalda concluiu o mestra-
do em Performance Making pela Uni-
versidade Goldsmiths em Londres. Os 
seus trabalhos e colaborações já tive-
ram a oportunidade de ser apresenta-
dos em Portugal, Itália, Reino Unido e 
Alemanha. Mais info em: mafaldamj.
wordpress.com

MOSQUITO de ANTHI KOUGIA (GR) & MAFALDA MIRANDA JACINTO (PT)



Tornar visível um corpo humano em sua 
beleza e vulnerabilidade. Um corpo que 
se forma e se deforma. Um corpo meta-
morfoseado pelos processos pessoais, 
sociais e políticos que atravessa. Um 
corpo de mulher. Um corpo singular. Se 
não há nada a narrar, nenhuma história 
a contar, há, todavia, algo que se passa; 
algo a pulsar e a abrir sentidos ao acon-
tecimento.

Clarissa Rêgo

CLARISSA RÊGO 

Iniciou a sua trajetória como bailari-
na em companhias de dança brasilei-
ras no início dos anos 2000, quando 
também passou a oferecer aulas de 
ballet, consciência corporal e dança 
criativa para crianças, jovens e adul-
tos através de projetos sociais. Desde 
2016 Clarissa reside em Graz (Áus-
tria), onde trabalha com expressão 
corporal, improvisação e colaboração 
para criações artísticas. Atualmente 
Clarissa apresenta Bloom, seu pri-
meiro trabalho solo, estreado em 
março de 2018.

BLOOM de CLARISSA RÊGO (BR)
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