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Nota: Espetáculo em castelhano com legendagem simultânea
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Já considerada uma “apaixonante proclamação da liberdade feminina”, 
“Paisajes para no colorear” nasce da reflexão sobre os inúmeros atos 
de violência atrozes cometidos contra raparigas no Chile e no resto da 
América Latina. A brutalidade destes acontecimentos levanta muitas 
questões sobre o impacto desta realidade no quotidiano e crescimento 
dessas raparigas: como interagem com a história e o presente do seu país, 
como se posicionam e se defendem de um mundo adulto que naturalizou 
a violência (de género, social, familiar, escolar, sexual, etc.) no discurso 
oficial e nas ruas. 

“Paisajes para no colorear” resulta das conversas com 170 meninas 
e adolescentes sobre episódios de violência e abuso que sofreram. A 
companhia La Re-Sentida ouviu as vozes que exigem respeito, e mais do 
que a criação de um espetáculo, destaca a dimensão política de um “alívio 
emocional coletivo” e do “grito de toda uma geração”. Depois de várias 
participações em festivais internacionais, “Paisajes para no colorear” chega 
a Portugal com o MEXE - Encontro Internacional de Arte e Comunidade e, 
depois de abrir a temporada no Teatro Nacional S. João, é apresentado em 
Viseu, no Teatro Viriato.

A apresentação de “Paisajes para no colorear” está integrada na 
programação do MEXE - Encontro Internacional de Arte e Comunidade , 
que chegou pela primeira vez a Viseu numa parceria com o Teatro Viriato 
para celebrar a sua 6.ª edição que está a acontecer até 3 de outubro, entre 
o Porto, Lisboa e a nossa cidade. A programação total está disponível em 
mexe.org.pt.

Sob o tema “O risco”, e com o propósito de pensar a comunidade 
localmente sem perder a noção de outros lugares, o MEXE apresenta 
produções “de distintas configurações de encontro entre criações e 
públicos, comunidades e espaços, instituições e processos de criar e 
programar, protagonistas formais e informais”, numa construção de 
micropolíticas do sensível e da atenção, através do “cruzamento dos 
contributos da tecnologia e do pensamento científico, perspetivando 
mesmo as comunidades para além do humano, aprofundando outras 
relações possíveis com a natureza e procurando construir espaço de 
afirmação para ‘invisibilidades’ que refletem desigualdades sociais, 
agravadas pela pandemia”, como afirma Hugo Cruz, diretor artístico do 
festival. Cuidando, reparando e criando espaços de novas intimidades, 
estaremos juntos a abrir mais uma temporada.

No dia 22 de setembro, a apresentação do livro “Práticas Artísticas, 
Participação e Política”, de Hugo Cruz, numa sessão que para lá da 
presença do autor contou com Paulo Pires do Vale, Comissário do Plano 
Nacional das Artes, e Graeme Pulleyn, inaugurou o novo espaço do Teatro 
Viriato, no Forum Viseu. Ao final da tarde, no Café do Teatro, a iniciativa 
Boca Livre acolheu uma conversa MEXE, desta vez sobre “O Risco de 
Cuidar”, com  Henrique Amoedo, Bárbara Gomes e Patrícia Portela. Um 
emocionante momento de partilha de histórias de intimidade, cuidado e 
reparação, com muita participação da assistência. A conversa ser(re)vista 
no canal de youtube  “SubPalco”, do Teatro Viriato.

Apresentação de “Paisajes para no colorear”, no Porto, no Teatro Carlos Alberto, 
dia 18 de setembro, fotos de Patrícia Poção / MEXE

Apresentação do livro “Práticas Artísticas, Participação e Política”, de Hugo Cruz, na Meia Dose

fotos de Carlos Fernandes / Teatro Viriato

Conversa “Boca Livre - O Risco de Cuidar”, no Café do Teatro

fotos de Gi da Conceição / Teatro Viriato

“É um espetáculo intenso e desassossegador.”
“Nove raparigas adolescentes de nacionalidade chilena ocuparão o palco.
Antes de as ver, no entanto, o público é confrontado com uma colecção de
frases, projectadas numa tela. “Nove delas já foram chamadas de prostitutas.”
“Duas delas tomam Zoloft [medicamento antidepressivo] todos os dias.”
“Cinco delas já foram abusadas fisicamente pelos seus pais.” “Uma delas já
teve um aborto.” […] É um espectáculo intenso e desassossegador. Almendra
Menichetti, Angelina Miglietta, Arwen Vásquez, Constanza Poloni, Daniela
López, Ignacia Atenas, Matilde Morgado, Paula Castro e Rafaela Ramírez,
intérpretes cujas idades vão dos 14 aos 18 anos, falam sobre o que é ser-se
uma jovem adolescente na América Latina dos dias de hoje — que na realidade,
dirão Angelina (15 anos), Constanza (18) e Daniela (17) ao Ípsilon, não é muito
diferente de ser-se uma jovem adolescente em qualquer outra parte do globo.
Contam histórias sobre as mais diversas formas de violência (de género,
social, familiar, escolar, sexual, etc.), baseadas em notícias divulgadas pela
comunicação social ou em testemunhos ouvidos pela La Re-Sentida. Discorrem
sobre feminicídio e sobre a insegurança que sentem sempre que estão
sozinhas na rua e o Sol já não se vê. Paisajes para no colorear é, de acordo
com a resumida descrição de Constanza, um “grito”. De medo e paranóia, de
revolta e inconformismo. É um dos mais urgentes gritos da sexta edição do
Mexe. […] Criar o espectáculo não foi fácil, admite Marco Layera. “Por vezes,
perguntámo-nos se não estávamos a ir longe demais no que mostrávamos”,
afirmou o criador em 2019 à empresa pública de radiodifusão Deutsche Welle,
a propósito da estreia de Paisajes para no colorear na Alemanha. Mas “esta
peça não é exagero nenhum”, dizem Angelina e Daniela ao Ípsilon. “A nossa
realidade é assim. É uma realidade muito violenta.” […] “Não é só no Chile que
isto acontece, não é só na América Latina”, faz questão de sublinhar Daniela.
“Sim, o sítio não interessa”, completa Constanza. “Nunca podemos estar
tranquilas na rua, temos sempre de estar alerta”, refere a actriz e activista, a
mais velha do elenco. “E o perigo é ainda maior quando estamos sozinhas.” [...]
“Acredito que só fazer teatro já não chega”, dizia Layera à Deutsche Welle há
dois anos. Paisajes para no colorear é, portanto, mais do que um espectáculo.
É um texto político, a tentativa da companhia La Re-Sentida de dar voz a
uma comunidade fragilizada, “o retrato de uma sociedade que interiorizou e
normalizou a violência de género”.

“Marco Layera ouviu as histórias de raparigas desempoderadas — e transformou-as 

num manifesto”, de Daniel Dias, in Ípsilon / Público, 17 de setembro de 2021.

87 min. | m/ 14 anos

Interpretação Ignacia Atenas, 

Almendra Menichetti, Paula Castro, 

Daniela López, Angelina Miglietta, 

Matilde Morgado, Constanza Poloni, 

Rafaela Ramírez e Arwen Vásquez 

Direção Marco Layera 

Assistente de direção 

Carolina de la Maza 

Dramaturgia 

Carolina de la Maza e Marco Layera 

Consultoria dramatúrgica 

Anita Fuentes e Francisca Ortiz 

Assistente de palco 

Francisca Hagedorn 

Desenho cenográfico e iluminação 

Pablo de la Fuente 

Desenho de figurino Daniel Bagnara 

Direção técnica Karl Heinz Sateler 

Música Tomás González 

Som Alonso Orrego 

Produção GAM 

(Centro Cultural Gabriela Mistral) 

Coprodução 

Compañía de Teatro La Re-Sentida

O ABUSO E A VIOLÊNCIA NO PASARÁN! 

FESTIVAL MEXE EM VISEU

IMPRENSA SOBRE 

PAISAJES PARA NO COLOREAR
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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

TEATRO
30 SETETEMBRO 

ESCREVER, FALAR
TEXTO JACINTO LUCAS PIRES
ENCENAÇÃO SIMÃO DO VALE AFRICANO

qui 21h00 | 60 min. aprox. | m/ 12 anos 
preço único 5€ // descontos não aplicáveis // local Sala de Espetáculos©
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Próximo espetáculo

https://www.teatroviriato.com/pt/calendario/paisajes-para-no-colorear/

