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PI_ADD(A) FORTE
21 SET’12
CONCERTO/DANÇA/VÍDEO

direção artística SIMÃO COSTA (PT)

Será forte ou piano o meu piano forte? É um piano de cauda, acústico. Mas ficou elétrico, 

assim que eletroacústico, com influências de digital e tal e qual. 

A partir do conceito da elasticidade, numa homenagem às crianças, Simão Costa pro-

põe um concerto feito de dança musical ao vivo, recomendado para todas as idades. 

Um formato que rompe com as convenções e oferece música feita por um piano, dois 

pianistas, uma áudiobailarina, gesto, animações vídeo e algumas baixas e altas tec-

nologias que misturam e baralham o complexo universo dos sons. Põem o público à 

escuta e fazem mix e remix do tempo-real em tempo surreal… 

É um concerto dançado? 

Esta música está intimamente ligada a todos os sentidos: ver, palpar, saborear e cheirar 

o som. Esta música é apresentada como um espetáculo musical sem palavra falada.

Qual o ritmo de uma bola saltitona?

Que limites tem um elástico? 

Quanto pica uma agulha? 

A que cheiram os sons dos instrumentos?

Uma brincadeira de dança musical ao vivo para todos os sentidos, ADDicionando cone-

xões entre pessoas que ouvem e partilham o mesmo espaço acústico.

ADDicioado

Sou recorrentemente assaltado por uma ideia/sentimento quando me relaciono 

com o complexo universo dos sons: a sua capacidade de similar tudo, todos os 

materiais, eventos e acontecimentos que fabricam as experiência de contacto tá-

cito e emocional com o mundo que nos rodeia. Sentir a plasticidade, densidade, 

fluxo e textura dos materiais e agentes que nos rodeiam.

Este sentir dos sons aparece-me sempre como uma pi_add(a) forte. Um piano, 

dois pianistas, uma bailarina, animações video e algumas baixas e altas tecnolo-

gias trabalham e misturam sons.

Simão Costa

SOBRE PI_ADD(A) FORTE

MECENAS



O seu primeiro trabalho a solo - through this looking glass – foi filmado por Daniel Neves e edi-

tado em 2011 em formato dvd+cd pela alemã ‘blinker – Marke für Rezentes’. 

YOLA PINTO
Licenciou-se em Arquitetura ao mesmo tempo que completava o seu plano de formação em 

Dança Contemporânea no CEM. Em 2001 parte para Amesterdão onde tem a oportunidade de 

trabalhar com a Magpie Company, investigadora de discursos improvisados em várias áreas. 

Desde então tem trabalhado este método de cruzamento de linguagens em conjunto com ar-

tistas plásticos, desenhadores e músicos. Trabalhou como intérprete para vários criadores, em 

dança, teatro e cinema. No desenvolvimento do seu trabalho coreográfico reflete uma profunda 

contaminação pela sua formação paralela, patente na conceção de várias instalações sempre 

associadas ao movimento. Integra desde 2007 a equipa de orientadores do Serviço Educativo 

da Culturgest.

RITA SÁ (www.rita-sa.com)

Licenciada em Artes Plásticas – Pintura, pela FBAUL. Em maio de 2009 terminou o mestrado 

em Arte Computacional da School Of Visual Arts em Nova Iorque como bolseira da Fundação 

Calouste Gulbenkian em parceria com a FLAD do departamento MFACA da SVA. 

Atualmente é aluna do programa doutoral em Media Digitais na FEUP, integrado no programa 

Colab UT AusHn | Portugal. 

Dos seus projetos destacam-se a sua colaboração com Wordsong - Pessoa, galardoado pelos 

Prémios Portugueses de Multimédia 2006, Instances o Commediation, exibido na SIGGRAPH 

Ásia 2009, Yokohama e em Nova Iorque, e ainda, emo & tick, finalista dos prémios ZON 2010 e 

integrado na MONSTRA 2011. 

MOIRIKA REKER
Artista plástica, que tem desenvolvido o seu trabalho em desenho, vídeo e projetos 

site-specific. Colaborou com o Mundo Perfeito na produção, adereços e figurinos para 

projetos de teatro. Desenvolveu vídeo para crianças com a Terra Produções. Tem desen-

volvido oficinas de artes plásticas para públicos infantis, nomeadamente, na área do 

desenho como instrumento de entendimento do mundo, da expressão plástica por via 

da culinária e conhecimento das plantas. 

Criou a Muts, espaço de criação de chapéus, roupa e acessórios.

JOÃO DAMAS
Começou a sua carreira musical como baixista de uma banda rock. Com o decorrer do 

tempo foi-se interessando pelo jazz e pela música improvisada, mais tarde, por todas 

as formas de música instrumental. Nessa altura, compôs as suas primeiras peças para 

baixo elétrico com quarteto de cordas. 

Sobretudo compositor autodidata, fez também formação superior na Universidade de 

Hertfordshire, onde frequentou a licenciatura de Composição e Tecnologia Musical. 

Presentemente, desenvolve trabalho como compositor no âmbito da música de câmara 

com e sem meios eletrónicos. Colabora também em projetos como técnico de som e 

programador de sistemas digitais interativos.

SIMÃO COSTA
O seu trabalho liga objetos/instrumentos, eletrónica/

código, materializando peças sonoras que envolvem 

vários meios e formas (concertos, instalações, cruza-

mento interdisciplinar). 

Desde 2004 que trabalha a solo e em colaboração com 

músicos, artistas plásticos, intérpretes e performers. 

Tem igualmente desenvolvido propostas e projetos 

educativos que relacionam tecnologia e criatividade. 

O seu trabalho tem sido apresentado em Portugal, Es-

panha, França, Polónia e Holanda. Atualmente vive e 

trabalha em Lisboa como músico e compositor inde-

pendente e é membro fundador da Associação Cultural 

MãoSimMão (http://www.maosimmao.com).

JOANA SÁ (www.joana-sa.com)

Pianista, improvisadora e compositora, desenvolve o 

seu trabalho na área da música nova. Tem-se apre-

sentado em concerto no âmbito de diversos festivais 

internacionais, entre outros: Fórum Neue Musik (DE), 

Ring Ring Festival (SER), Festival Música Viva (PT), 

Festival Jazz Cerkno (SL), e em salas como CCB, Casa 

da Música, Culturgest, Kunst Station Sankt Peter (DE), 

Studium MusikFabrik (DE). Gravou para as rádios 

Deutschland Funk e Antena 2 e editou trabalhos pela 

Creative Sources e Centa. 

50 min.
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Direção Artística Simão Costa 

Criação musical e Interpretação 
Simão Costa e Joana Sá 

Coreografia
e interpretação Yola Pinto 

Animação vídeo Rita Sá 

Fotografia Mário Rainha Campos 

Assistente de criação
Moirika Reker 

Projeção sonora João Damas 

Programação informática
e realização multimédia MSM 

Studio

Produção MãoSimMão
- associação cultural

Coprodução
CCB/ Fábrica das Artes

Espetáculo criado a convite do 
CCB/Fábrica das Artes
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