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Artista multifacetado, Tristany estreou-se com “Meia Riba Kalxa”, um dos 
grandes discos nacionais dos últimos anos. Disco comunitário, abre o rap 
a uma panorâmica em que cabem a hipnose do r&b, o nervo do rock, a 
herança africana e a kizomba, cascatas de sintetizador espectrais e uma 
imaginação prodigiosa feita de memórias, conjeturas e refutações.

Rapper, músico, artista visual e relator atento e consciente das realidades 
sociais e quotidianas das periferias de Lisboa, Tristany sonda o percurso 
da Linha de Sintra até Lisboa para aí recolher peças para construir um 
mosaico que espelha a vivência, o trabalho, os anseios e as aspirações 
de toda uma comunidade ainda demasiado arredada dos epicentros de 
decisão, a clamar por um lugar.

«Tristany espalha sabedoria e uma ética moral nas letras, mas também nos 
interlúdios, pequenos e preciosos filmes da vida na tal periferia que pode ser 
intransponível.»
Rui Miguel Abreu, in Rimas e Batidas, 04 de junho de 2020

«Com o primeiro (e desconcertante) álbum “Meia Riba Kalxa”, Tristany justifica 
o rótulo de revelação da música portuguesa. Só não lhe chamem apenas 
cantor: também veio contar a vida, sua e dos seus.»
Gonçalo Correia, in Observador, 28 de junho de 2020

«Em Junho, Tristany, 24 anos, lançou o álbum de estreia, Meia Riba Kalxa, 
das melhores coisas que aconteceu à música portuguesa nos últimos tempos. 
Um registo inesperado, que tanto se movimenta por entre ideias inspiradas 
no corpo do hip-hop, sempre numa linha atmosférica e nebulosa, como se 
desdobra por entre as palpitações enleantes do tarraxo ou kizomba, ou mais 
frenéticas, como o funaná ou kuduro. O registo vocal aproxima-se mais da 
noção de canção soul do que do rap convencional.

O campo sónico é expansivo. A estrutura da maior parte dos temas é 
imprevisível, como se existissem diversos temas num só. E somos levados 
a acreditar nas personagens que povoam esta música, com qualquer coisa 
de inspirador, misto de drama, calor e alento. Muitas das vezes a voz é 
introspectiva, vira-se para dentro quase num lamento fadista, outras vezes 
eleva-se, triunfadora. Há ambientes, viagens de comboio, Linha de Sintra, 
vontade de documentar a vida no momento, e sonhos, tantos sonhos, 
projecções de futuro, num dos discos mais bonitos, sem medo da palavra 
bonito, que nos foi dado a ouvir nos últimos tempos.» 
Vítor Belanciano, in Público, 01 de outubro de 2020

60 min. | m/ 6 anos

Voz Tristany 

Voz e violino Suzana 

Guitarra Célio 

“Pratos” Du

Loopstation, percussão e voz Ariyouok

TRISTANY
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©
 D

io
go

 C
ar

va
lh

o



3

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
08 e 09 OUTUBRO 

OFF
DE JORGE ANDRADE | MALA VOADORA

sex 21h00 e sáb 17h00 | 70 min. aprox. | m/ 14 anos
preço A: 10€ (plateia e camarotes) / 5€ (frisas) // descontos aplicáveis
local Sala de Espetáculos©
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Próximo espetáculo

https://www.teatroviriato.com/pt/calendario/off/

