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EDITORIAL
Um corpo orgânico traduzido numa multiplicidade de temas define esta programação. Um conjunto de
propostas que mostra que também é a partir da relação com os outros que se constroem as narrativas.
O K Cena baseia-se num texto sobre “o futuro”, escrito por quatro jovens dramaturgos de diferentes
geografias: Portugal, Cabo Verde e Brasil. O projeto PEDRA, alicerça-se no universo coreográfico de Clara
Andermatt para colocar jovens de Viseu, Porto e Lisboa, juntos na pesquisa sobre a criação, sobre a história e sobre nós próprios. Se Eu Vivesse Tu Morrias, espetáculo que explora a triangulação dramaturgo/
ator/espectador e que investiga a visibilidade do texto teatral, pede ao espectador o exercício de ler e ver
o texto. Filhos do Retorno, de Joana Craveiro, parte das histórias de filhos de portugueses regressados
das ex-colónias. Buscam-se os testemunhos de uma geração que viveu os acontecimentos através das
memórias da família. Órfãos, encenado por Tiago Guedes a partir do texto de Dennis Kelly, faz-nos olhar
para a força da família numa sociedade racista, violenta e desigual. Pela primeira vez, apresenta-se em
Portugal o trabalho do coreógrafo Serge Aimé Coulibaly. Em Kalakuta Republik, uma coreografia orgânica
e contagiante sobre a luta do músico Fela Kula contra o regime político nigeriano (década de 70). João
Fiadeiro, Luís Calheiros, Gabriel Ferrandini, Axel Dörner, Evan Parker, Sten Sandell, Álvaro Laborinho
Lúcio, Leonor Keil, Sónia Barbosa e Guilherme Gomes também estarão connosco nesta programação.
Procure no Teatro Viriato o reconhecimento de como o envolvimento artístico pode interferir no questionamento daquilo que somos e temos vindo a construir. E desfrute, desfrute sempre!
Paula Garcia

dim
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INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO
Multiculturalidade e diversidade será uma das fortes características da nova programação do Teatro Viriato, que convida a viajar até à África explosiva, política e coreografada de Kalakuta Republik, até às memórias das ex-colónias portuguesas avivadas por Joana Craveiro, ao entusiasmante
Teatro Jovem de Portugal, Cabo Verde e Brasil do projeto K Cena, ao universo coreográfico de
Clara Andermatt, à música rock de inspiração tradicional portuguesa dos Tranglomango e ao jazz
de improvisação de Gabriel Ferrandini. João Fiadeiro, Miguel Castro Caldas, Luís Calheiros, Sónia
Barbosa, Guilherme Gomes, Leonor Keil, Álvaro Laborinho Lúcio e Tiago Guedes são alguns dos
nomes que integram também a nova temporada.

A temporada ABR/JUL inicia-se com a 11ª edição do Fes-

investiga a visibilidade do texto teatral, pede ao espec-

tival Internacional de Música da Primavera (07, 24, 26,

tador o exercício de ler e ver o texto. A Companhia de

27 e 28 de abril), evento que é considerado já um marco

Música Teatral volta a marcar presença na nova progra-

cultural da cidade, e do qual o Teatro Viriato é um dos

mação com a Formação Transitiva Música para a Infân-

parceiros. Nesta nova edição, para além das orquestas

cia (05 e 12 de maio), que irá abordar várias perspetivas

e da música contemporânea, o Festival inicia com o

estéticas e educativas para a infância, com o objetivo

concerto Música para dois pianos, de Mário Laginha e

de proporcionar vivências musicais que possam enri-

Pedro Burmester. Após a associação do Teatro Nacional

quecer a interação com bebés e crianças. Já o baterista

São João e do Teatro Nacional Dona Maria II ao K CENA

Gabriel Ferrandini sobe ao palco com Evan Parker, Axel

– Projeto Lusofono de Teatro Jovem em 2018, o proje-

Dörner e Sten Sandell (10 de maio) para um concerto de

to embarcou numa nova etapa. Nos dias 12, 13 e 14 de

free jazz, no qual a bateria será o grande protagonista.

abril, o Teatro Viriato estreia o espetáculo Tempostade,

A convite do Teatro Viriato, Luís Calheiros irá orientar

que tem como tema central O Futuro. Também do pro-

a masterclass Elogio do Feio na Arte: Fealdade no Séc.

jeto PEDRA – Projeto Educativo em Dança de Reportório

XX (11 de maio), onde apresentará a sua tese de douto-

para Adolescentes resulta o primeiro espetáculo. Tendo

ramento em torno da criação artística. Para a segunda

como coreógrafa convidada para esta primeira edição

sessão de Noite Fora (16 de maio), Sónia Barbosa con-

Clara Andermatt, o trabalho desenvolvido surge em tor-

vida Guilherme Gomes a partilhar uma obra à sua es-

no do espetáculo So Solo da própria Clara. No caso de

colha com o público participante. Partindo do livro From

Viseu, coube ao coreógrafo Romulus Neagu auxiliar na

Afar it Was Na Island do designer italiano Bruno Munari,

criação de uma peça coreográfica que será a apresen-

João Fiadeiro, artista residente do Teatro Viriato, cria

tada a 20 de abril no Teatro Viriato. A apresentação dos

uma coreografia onde aquilo que os performers dizem e

três trabalhos (Lisboa, Viseu e Porto) ocorrerá no Audi-

fazem aparentemente tem sentido visto de longe, mas à

tório do Teatro Campo Alegre, no dia 05 de maio.

medida que o tempo avança apenas representa as suas
presenças (19 de maio). Também a artista residente do
Teatro Viriato, Joana Craveiro regressa a Viseu com o

Com caráter de ensaio, de uma tentativa ou de uma in-

Teatro do Vestido para apresentar a peça Filhos do Re-

vestigação, Se Eu Vivesse Tu Morrias (03 de maio) ex-

torno (24 a 26 de maio). Este é um espetáculo que se

plora a triangulação dramaturgo/ator/espectador e que

constrói a partir de testemunhos reais de memórias e

06 · dim

experiências do colonialismo e da descolonização. Com

forma e desforma, e de como as nossas escolhas nos

base neste espetáculo, propõem a realização do Labo-

definem. De salientar que, Romeu Costa recebeu pela

ratório de uma História Problemática (26 de maio), que

SPA no mês de março, o Prémio Melhor Ator pela sua

desafia os participantes a mergulhar na memória e na

interpretação em Órfãos.

história problemática do colonialismo português.
Inspirado em Fela Kuti, compositor, saxofonista, ativista
Direcionada para miúdos e graúdos, a atriz e encena-

político, inventor do Afrobeat e opositor aos governos

dora Sónia Barbosa conduz novamente a visita De Den-

repressores em África, Serge Aimé Coulibaly apresen-

tro para Fora e De Pernas para o Ar (e para o Chão) (02,

ta Kalakuta Republik (07 de julho). Um espetáculo de

04 e 05 de junho), a qual mostra os lugares mágicos

dança onde o espírito de Fela é o fio condutor de toda

e os recantos do Teatro Viriato. Esta visita resulta de

a performance. Contudo não se trata de um espetá-

uma encomenda ao Teatro do Vestido. Os Trangloman-

culo biográfico, mas sim de um estudo coreográfico

go apresentam Virgínia (08 de junho), o seu novo álbum

emocionante sobre como o envolvimento artístico pode

que espelha a viagem realizada até à data. O imaginá-

interferir a nível político. A encerrar a temporada, a

rio popular e a tradição continuam a ser a inspiração

Companhia Paulo Ribeiro e o Teatro Viriato promovem

e o ponto de partida para a nova criação que, como é

pela primeira vez o Summer Lab (16 a 20 de julho), um

habitual, se agrega ao rock. Inspirada no conto Bianca,

programa intensivo de formação em dança, que contará

de Fausto Gilberti, a coreógrafa Leonor Keil cria Bianca

com formadores de renome nacional e internacional.

Branca (12 e 13 de junho). Uma coreografia que partilha
de forma empolgante, os pequenos prazeres, sonhos,
medos e desejos de Bianca Branca, sendo todos eles

Para celebrar os 25 anos de existência do Teatro da Aca-

de cor branca. Álvaro Laborinho Lúcio dará voz à pa-

demia, o encenador Fraga reuniu em imagens alguns

lestra performativa O Teatro e a Justiça (14 de junho),

dos momentos mais marcantes da história deste teatro.

com base no texto do monólogo de Anton Tchekhov, Os

De 11 de maio a 12 de julho, esta exposição poderá ser

Malefícios do Tabaco. Esta palestra performativa resulta

visualizada no foyer do Teatro Viriato. As exposições Me-

de uma colaboração com a Ordem dos Advogados. No

nos 21, de Carlos Fernandes, e Para uma Timeline a Ha-

âmbito do Espaço Aberto, acolhemos as apresentações

ver, de Ana Bigotte Martins e João dos Santos Martins

dos alunos do ensino artístico especializado da Escola

irão manter-se de 04 de abril a 20 de julho.

de Dança Lugar Presente (24 a 28 de junho), que irão
celebrar e homenagear os magníficos artistas do século XX. O programa de apresentações inclui a criação

O Espaço da Palavra estará novamente disponível, pro-

coreográfica da autoria de António Cabrita, que será

porcionando aos mais pequenos um momento lúdico-

interpretada pelos alunos finalistas do curso de dança

-didático, onde poderão realizar sessões de conto,

e que se centra nas tradições folclóricas e na vivência

exploração de livros, jogos dramáticos, expressão plás-

social da dança. O encenador Tiago Guedes retorna a

tica, entre outras brincadeiras, enquanto os pais ou fa-

Viseu para apresentar a peça Órfãos (30 de junho). Uma

miliares assistem aos espetáculos. O tema central de

história de suspense contemporânea, que se centra nas

cada sessão está relacionado com a temática do espe-

questões da violência e de como esta se impõe nas nos-

táculo em cena. Esta é uma atividade que conta com a

sas vidas, bem como na maneira de como a vida nos

orientação da narradora Cláudia Sousa.
dim
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RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS
A atividade do Teatro Viriato não se resume, nem se esgota na programação regular que é apresentada ao
público. Consciente do papel que as instituições culturais devem desempenhar no apoio ao tecido artístico, o
Teatro Viriato tem vindo a disponibilizar espaço, equipamento e apoio técnico para que os artistas de diversas
áreas possam desenvolver os seus projetos numa atmosfera de maior criatividade, com acesso às melhores
condições de trabalho, usufruindo da oportunidade de experimentar e testar opções em palco, potenciar os
resultados dos projetos em ante-estreia e beneficiar das apreciações de alguns convidados para conversas
pós-ensaios e/ou apresentações informais.
Para o Teatro Viriato além do apoio individual que é concedido a cada companhia, artista ou projeto, esta
cooperação fomenta a mobilidade intelectual e estimulo criativo, assim como permite uma descentralização
dos focos de formação e criação ao nível das artes de palco.

PROJECTO COM A COMUNIDADE / TEATRO

DANÇA

08 JAN a 11 ABR

13 a 19 MAI

K CENA

FROM AFAR IT WAS AN ISLAND

PROJETO LUSÓFONO DE TEATRO JOVEM

JOÃO FIADEIRO

encenação GRAEME PULLEYN

PROJECTO COM A COMUNIDADE / DANÇA

17 JAN a 19 ABR

PEDRA
PROJETO EDUCATIVO EM DANÇA DE REPORTÓRIO
PARA ADOLESCENTES
coreógrafa convidada da primeira edição CLARA ANDERMATT

PROJECTO COM A COMUNIDADE /DANÇA

02 ABR a 31 JUL

DANÇANDO COM A DIFERENÇA / VISEU
HENRIQUE AMOEDO e RICARDO MEIRELES
apoio CLAS VISEU

08 · dim

Esta é a minha Cidade e eu Quero Viver Nela © José Alfredo

O TEATRO VIRIATO A CIRCULAR
A visão estratégica de dinamização cultural e de apoio à criação artística do Teatro Viriato
assenta também no assumir de coproduções de espetáculos de companhias e artistas nacionais. Neste trimestre as coproduções a circular são:

ÁRVORESER

SOPRO

de SÓNIA BARBOSA E CATARINA FERNANDES

de TIAGO RODRIGUES | TNDM II

03, 04 e 06 MAI - Laboratório das Artes Teatro Vista Alegre,

Ílhavo

19 e 20 ABR - Le Tetris – Festival Terres de Paroles,

Le Havre (França)
10 e 11 JUN - Staatstheater Braunschweig,

Festival Theaterformen, Braunschweig (DE)

DOESDICON

19 a 22 JUN - Théâtre Nationale de Toulouse,

uma criação de TÂNIA CARVALHO

coapresentação com Théâtre Garonne, Toulouse (FR)

com GRUPO DANÇANDO COM A DIFERENÇA
direção artística HENRIQUE AMOEDO
18 MAI - Teatro Municipal da Guarda

UM SOLO PARA A SOCIEDADE

25 MAI - Centro de Artes de Ovar

de ANTÓNIO CABRITA e SÃO CASTRO

26 MAI - Cine-Teatro de Torres Vedras

COMPANHIA PAULO RIBEIRO
20 ABR - Cine-Teatro de Torres Vedras
28 ABR - Teatro Municipal Sá de Miranda, Viana do Castelo

IVAN OU A DÚVIDA

02 JUN - Teatro Cinema de Fafe

de SÓNIA BARBOSA | a partir de FIÓDOR DOSTOIÉVSKI
26 MAI - Centro Cultural de Tábua

UNBOUNDED
de ROMULUS NEAGU

MOÇAMBIQUE

13 e 14 ABR – Centro Cultural do Cartaxo

MALA VOADORA
26 ABR - Teatro Municipal do Porto Rivoli ∙ Campo Alegre

WALKING WITH KYLIÁN.
NEVER STOP SEARCHING
RETORNOS, EXÍLIOS E ALGUNS QUE FICARAM
texto e direção JOANA CRAVEIRO | TEATRO DO VESTIDO
07 a 10 JUN - Palácio Sinel de Cordes, Lisboa

de PAULO RIBEIRO | COMPANHIA PAULO RIBEIRO
04 ABR - Teatro Académico Gil Vicente, Coimbra
14 a 16 JUN - Teatro Nacional São João, Porto

RULE OF THIRDS
de ANTÓNIO CABRITA e SÃO CASTRO
02 JUN - Festival Awa As We Are Plate-forme;

Kinnesksbond, Centre Culturel Mamer (Luxemburgo)
dim
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JOÃO FIADEIRO · JOANA CRAVEIRO · HENRIQUE AMOEDO
O Teatro Viriato tem estabelecido um trabalho próximo do público, mas também com os artistas, criando condições
para que estes possam desenvolver parte do seu trabalho a partir de Viseu. Uma responsabilidade patente em toda a
programação do Teatro Viriato, que ganhou maior materialização com acolhimento de um Artista Residente e que volta a
ganhar novo fôlego a partir de 2018. No próximo quadriénio, a noção de Artista Residente evolui para Artistas Residentes
e abre espaço ao trabalho de três criadores reconhecidos do panorama artístico nacional: João Fiadeiro, Joana Craveiro
e Henrique Amoedo. Três profissionais que, ao longo dos próximos quatro anos, irão contribuir para o panorama cultural da região de forma mais estreita com o seu imaginário, pensamento e formas de estar com a criação artística, que
potenciarão ligações de e para com a cidade.

JOÃO FIADEIRO
Pertence à geração de coreógrafos que deu origem à Nova Dança Portuguesa. Fundou a Companhia RE.AL. Dedicou-se ao
estudo do método de Composição em Tempo Real. Orienta workshops em diversas escolas e universidades nacionais e internacionais. Atualmente frequenta o doutoramento em Arte Contemporânea do Colégio das Artes da Uni. de Coimbra.

JOANA CRAVEIRO
Diretora artística do Teatro do Vestido, fundado em 2001, onde dirigiu a maioria dos projetos e participou enquanto atriz
dramaturga e cocriadora. Tem o curso de formação de atores da ESTC, Licenciatura em Antropologia pela Uni. Nova
de Lisboa, e Mestrado em Encenação pela Royal Scottish Academy of Music and Drama. É doutorada pela Roehampton
University.

HENRIQUE AMOEDO
Professor, formador e coreógrafo é o fundador e diretor do grupo Dançando com a Diferença (Madeira). Criou o termo
Dança Inclusiva que se refere à possibilidade de mudança da imagem social e inclusão de pessoas com deficiência na
sociedade, através da dança. Tem realizado diferentes iniciativas para a difusão e implementação do referido conceito.

10 · dim

© Júlio Silva Castro

© Estelle Valente

© DR

ARTISTAS RESIDENTES · 2018

© Carlos Fernandes

TEATRO VIRIATO EM REDE
REDE DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL 5 SENTIDOS
Pensada para promover a programação cultural e a produção artística em rede, a 5 Sentidos foi criada, inicialmente em
2009, por cinco estruturas culturais do pais, tendo sido alargada em 2013 para 10 parceiros e mais recentemente para 11.
Esta rede de programação cultural surgiu com o intuito de estabelecer uma colaboração mais estreita entre as várias
instituições. As estruturas que integram esta rede de programação cultural são: Teatro Viriato (Viseu), Centro Cultural
de Vila Flor (Guimarães), Centro de Artes de Ovar, O Espaço do Tempo (Montemor-o-Novo), Teatro Académico Gil Vicente
(Coimbra), Teatro Maria Matos (Lisboa), Teatro Micaelense (Ponta Delgada), Teatro Municipal da Guarda, Teatro Nacional
São João (Porto), Teatro Virgínia (Torres Novas) e Teatro Municipal do Porto Rivoli · Campo Alegre.
PROGRAMA DE CONVITE À CRIAÇÃO ARTÍSTICA NACIONAL
A Rede de programação 5 Sentidos desenvolveu um programa de convite à coprodução e digressão de criações nacionais
nas áreas da dança e do novo circo. Ao abrigo deste programa, os artistas têm a liberdade de desenvolver o seu
percurso artístico contando com apoio financeiro, residências, produção e digressão concertada pelas 11 estruturas
culturais. Para 2018/2019, foram convidados a Companhia Erva Daninha e os artistas Jonas Lopes & Lander Patrick
para desenvolver novos trabalhos artísticos ao abrigo deste programa.

NOVO CIRCO

PONTE
COMPANHIA ERVA DANINHA
Datas a anunciar em breve

DANÇA

LENTO E LARGO
JONAS LOPES & LANDER PATRICK
Datas a anunciar em breve

dim
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REDE CULTURAL VISEU DÃO LAFÕES
A região Viseu Dão Lafões tem o privilégio de integrar um conjunto diversificado de entidades culturais profissionais
tidas, a nível regional e nacional, como exemplos inquestionáveis de dedicação e de inovação na área cultural. Acert,
Binaural/Nodar, Cine Clube de Viseu, Companhia Paulo Ribeiro, Teatro Regional da Serra de Montemuro e Teatro
Viriato constituem a Rede Cultural Viseu Dão Lafões. Estas entidades culturais têm vindo a trabalhar em conjunto ao
longo dos últimos anos, unidas por vários objetivos comuns.
Os espetáculos e atividades que integram a programação da Rede Cultural Viseu Dão Lafões decorrerão maioritariamente em espaços patrimoniais, dinamizando o património cultural e natural, os seus bens e recursos, aos quais se
liga todo um vasto e qualificado património imaterial.

EM CIRCULAÇÃO PELOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO VISEU DÃO LAFÕES:
ACERT
• O PEQUENO GRANDE POLEGAR
Binaural/Nodar
• CAMPANOLOGIAS BEIRÃS
• IMERSÃO SONORA TERMAL
• PONTES PERENES SOBRE ÁGUAS TEMPORÁRIAS
Cine Clube de Viseu
• CINEMA AO AR LIVRE
Teatro Regional da Serra do Montemuro
• MONÓLOGOS DE UMA VIDA
• EXPLORADORES DA SERRA
Teatro Viriato
• O PRESENTE DE CÉSAR
• OS CAMPOS

Ao abrigo da candidatura da Comunidade Intermunicipal Viseu
Dão Lafões à Programação Cultural em Rede, cofinanciado pelo
Programa Operacional Regional – Centro 2020

12 · dim

ASSOCIAÇÃO PARA AS ARTES
PERFORMATIVAS EM PORTUGAL
Constituída em 2016, a PERFORMART – Associação para as Artes Performativas em Portugal pretende promover as
múltiplas formas de manifestação cultural e artística no âmbito das artes performativas, quer a nível nacional quer a
nível internacional.
A missão da PERFORMART passa, entre outros objetivos, pela promoção de iniciativas que permitam o reconhecimento
e o desenvolvimento sustentável do setor das artes do espetáculo e dos seus profissionais; pela estruturação de redes
de trabalho entre os seus associados; pela representação dos interesses dos seus membros perante as instituições
nacionais e internacionais; e pela promoção da tomada de posição conjunta acerca de assuntos relevantes para o setor.
A associação pretende criar espaços de reﬂexão, organizando e promovendo grupos de trabalho, seminários, estudos
de caráter científico, além de incentivar a circulação de espetáculos dos seus associados e o estabelecimento de parcerias entre os diferentes membros e outras associações.
São atuais membros da PERFORMART:
• Egeac - Empresa de Gestão
de Equipamentos e Animação

• Assédio - Associação de Ideias
Obscuras

• Companhia de Teatro de Braga
• Teatro Académico de Gil Vicente

• Circolando

• Erva Daninha

• CAEV /Teatro Viriato

• Teatro da Didascália

• Centro Dramático de Viana/Teatro

• Teatro do Bolhão Centro de

• A Bussola (Be a Place)

Cultural, E.M

Formação e Produção
• Teatro Nacional D. Maria II
• Teatro Nacional S. João
• Fundação de Serralves

• Nome Próprio - Associação
Cultural
• Teatro e Marionetas de
Mandrágora

do Noroeste
• Teatro Ibérico - Companhia João
Garcia Miguel
• Pé de Vento
• Produções Independentes

• Fundação Casa Da Música

• A Turma

• Ar de Filmes/Teatro do Bairro

• Companhia de Teatro de Almada

• Teatro da Palmilha Dentada

• Teatro dos Aloés

• Opart - Organismo de Produção

• Balletteatro

Artística
• Fundação Centro Cultural de
Belém
• O Espaço do Tempo - Associação
Cultural
• Círculo de Cultura Teatral/Teatro
Experimental do Porto
• Instituto Politécnico do Porto
A Oficina - Centro de Artes
e Mesteres Tradicionais de
Guimarães

• Ensemble - Sociedade de Actores
• Subcutâneo
• Ao Cabo Teatro
• Teatro da Garagem
• Associação Orquestra de Câmara
de Cascais e Oeiras
• Astro Fingido - Associação Cultural
• A Tarumba - Teatro de Marionetas
• Teatro do Vão - Associação
Cultural
• Teatro Art’imagem

• Teatro Meridional

• Teatro Extremo

• Teatro da Terra

• Atitudes Associação Cultural

dim

· 13

© Carlos Fernandes

EXPOSIÇÃO / FOYER

04 ABR a 20 JUL

MENOS 21
fotografias de CARLOS FERNANDES

seg a sex 13h00 às 14h30 e 17h30 às 19h00. Em dias de espetáculo das 18h00 às 22h00
Entrada gratuita

Fixar na história da dança contemporânea o Reencontro de Clara Andermatt, João Fiadeiro, Paulo Ribeiro
e Vera Mantero 20 anos depois de terem codirigidos a
peça Quatro Árias de Ópera para o Ballet Gulbenkian,
é a proposta do fotógrafo Carlos Fernandes. Menos
21 continua no foyer do Teatro Viriato para contrariar
a efemeridade desse momento que homenageou os
quatro coreógrafos representativos da Nova Dança
Portuguesa.

14 · dim

BIOGRAFIA
CARLOS FERNANDES
Licenciado em Artes Plásticas, Escultura e Fotografia

transformação. Um discurso multimodal que é acionado

pela Escola Superior de Arte e Design das Caldas da

para captar dimensões da dicotomia do material/imate-

Rainhas, Carlos Fernandes tem exposto o seu trabalho

rial própria da paisagem cultural.

fotográfico com regularidade desde 2003. Para além da
fotografia, tem trabalhado com diferentes instituições e
associações, nomeadamente com a ACERT, onde estagiou e veio a trabalhar entre 2007 e 2011, no âmbito da
produção e dinamização cultural. Atualmente, faz direção de cena no Teatro Viriato, em Viseu. As suas exposições mais recentes revelam um trabalho profundamente ligado ao ambiente cultural, natural e patrimonial do
distrito de Viseu.
Em 2008, expôs na galeria da ACERT, Estância, uma
exposição com imagens dos sanatórios do Caramulo,
registadas de uma perspetiva plástica. Seguiu-se Fotossíntese, em 2014, exposição que resultava de um projeto
fotográfico sobre uma perspetiva noturna da Serra do
Caramulo. Recentemente, Scene foi mostrada ao público
no Teatro Viriato, em Viseu, de janeiro a julho de 2015,
tendo sido posteriormente apresentada na ACERT para
encerrar a 21ª edição do FINTA no final do mesmo ano.
Scene é o resultado da captação de imagens de 20 espetáculos no Teatro Viriato a partir de uma perspetiva muito próxima do palco, a partir da direção de cena. Entre
abril e julho de 2016, integrou a exposição coletiva Dar
Corpo à Utopia, na qual quatro fotógrafos imortalizaram
a intensidade e beleza da mais recente coreografia e
Paulo Ribeiro, A Festa (da Insignificância). Entre setembro e dezembro de 2016 exibiu a exposição Cartografia(s)
(I)Materiais. Nesta exposição, Carlos Fernandes retrata
perto de 25 criadores, encenadores e coreógrafos, inscritos na programação do Teatro Viriato entre janeiro e
julho de 2016. E, simultaneamente, desafia-os a materializar numa outra geografia, a do texto, a imaterialidade do palco, enquanto espacialidade e território de

dim
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© José Alfredo

EXPOSIÇÃO / FOYER

04 ABR a 20 JUL

PARA UMA TIMELINE A HAVER
GENEALOGIAS DA DANÇA ENQUANTO PRÁTICA ARTÍSTICA EM PORTUGAL
de ANA BIGOTTE VIEIRA e JOÃO DOS SANTOS MARTINS

seg a sex 13h00 às 14h30 e 17h30 às 19h00. Em dias de espetáculo das 18h00 às 22h00
Entrada gratuita

De um exercício coletivo de investigação sobre a dança como prática artística em Portugal nos século XX e
XXI surge Para uma Timeline a Haver. Nesta exposição,
Ana Bigotte Vieira e João dos Santos Martins procuram
sinalizar episódios que foram delineando a história da
dança em Portugal, inserindo-os numa perspetiva alargada tanto das transformações pelas quais a sociedade
portuguesa passou, como do discurso sobre o coregráfico.

16 · dim

SOBRE PARA UMA TIMELINE A HAVER
Construindo no Teatro Viriato uma cronologia para a dança em Portugal, Para uma Timeline a Haver é um exercício coletivo
de investigação e de sinalização de marcos relativos ao desenvolvimento e disseminação da dança com prática artística em
Portugal nos séculos XX e XXI, com especial incidência na segunda metade do século XX.
Levado a cabo entre 2016 e 2017 e assumindo o presente como lugar de enunciação, propõe a construção singular de uma
série de cronologias para a dança contemporânea em Portugal, relacionando eventos de matriz social, política, cultural,
biográfica e artística – sugeridos por bailarinos, coreógrafos, críticos, técnicos, historiadores e espectadores.
Com este exercício, trata-se de sinalizar episódios que – influenciando autores, práticas e instituições – foram delineando
a história da dança em Portugal, inserindo-os numa perspetiva alargada tanto das transformações pelas quais a sociedade
portuguesa passou como do discurso sobre o coreográfico (e o que é ou pode ser a dança como prática artística), de modo a
entrever tensões, momentos-chave e episódios emblemáticos.
Faculdade de ciências sociais e humanas da Universidade de Lisboa

BIOGRAFIAS
ANA BIGOTTE VIEIRA
Licenciou-se em História Moderna e Contemporânea

e filosofia, como Luigi Pirandello, Giorgio Agamben e

(ISCTE). Especializou-se nas áreas da Cultura e Filosofia

Maurizio Lazzarato. Recebeu um Dwigth Conquergood

Contemporâneas (FCSH-UNL), e em Estudos de Teatro

Award na Performance Studies international #17, Utre-

(UL). Entre 2009 e 2012 foi Visiting Scholar no Departa-

cht.

mento de Performance Studies da New York University/
Tisch School of the Arts. A sua tese de Doutoramento NO
ALEPH, para um olhar sobre o Serviço ACARTE da Fundação Calouste Gulbenkian entre 1984 e 1989 recebeu
uma Menção Honrosa em História Contemporânea pela
Fundação Mário Soares. Investigadora do IFILNOVA, integra o grupo Cultura, Poder e Identidades do Instituto
de História Contemporânea. É cofundadora e curadora
da plataforma baldio | Estudos de Performance, e dramaturgista em teatro e em dança. Integra a Associação BUALA. Traduziu vários autores, sobretudo de teatro
dim

· 17

JOÃO DOS SANTOS MARTINS
Nasceu em 1989 em Santarém. Estudou dança e coreografia em várias instituições na Europa, das quais
P.A.R.T.S. em Bruxelas. Trabalha como coreógrafo e intérprete desde 2008, articulando o seu trabalho de autor
com múltiplas colaborações manifestas em peças como
Le Sacre du Printemps (2013) com Min Kyoung Lee, Autointitulado (2015) com Cyriaque Villemaux e Antropocenas com Rita Natálio, a estrear em 2017. Colaborou ainda
com Xavier Le Roy, Eszter Salamon, Teatro Praga, Rui
Horta, Ana Borralho e João Galante. A sua peça Projeto
Continuado (2015) foi premiada pela Sociedade Portuguesa de Autores em 2016, ano em que teve oportunidade de dirigir Vera Mantero, João Fiadeiro, Paulo Ribeiro
e Clara Andermatt no evento Reencontro, em Viseu. Recentemente, interpretou o solo Self Unfinished de Xavier
Le Roy na Bienal de Dança de Veneza. O seu trabalho foi
apresentado em Portugal, Espanha, França, Bélgica,
Áustria, Roménia, Brasil, Uruguai, Chile, República da
Coreia e Nova Zelândia.

18 · dim

© Luís Belo

MÚSICA || ESPAÇO ABERTO

07, 24, 26, 27 e 28 ABR

11º FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA DA PRIMAVERA
organização PROVISEU/CONSERVATÓRIO REGIONAL DE MÚSICA DE VISEU

07 ABR // sáb 21h00

27 ABR // sex 09h30 às 17h30

MÁRIO LAGINHA E PEDRO BURMESTER

2ª ELIMINATÓRIA DO 3º CONCURSO INTERNACIONAL DE GUITARRA DE VISEU

Música para dois pianos
28 ABR // sáb 21h00
24 ABR // ter 21h00

CONCERTO DO ENCERRAMENTO DO FESTIVAL

AS SETE MULHERES DE JEREMIAS EPICENTRO

– FINAL DO 3º CONCURSO INTERNACIONAL DE GUITARRA DE VISEU

Ópera Cómica em I Ato

26 ABR // qui 09h30 às 17h30

programação completa em http://musicadaprimavera.pt

1ª ELIMINATÓRIA DO 3º CONCURSO INTERNACIONAL DE GUITARRA DE VISEU

preços 53 (m/ 3 anos) | 2,503 (público afeto ao Conservatório)

O Teatro Viriato tem sido um dos parceiros do Festival

Jeremias Epicentro. Destacamos também o destaque

Internacional de Música da Primavera, evento que já é

dado à música contemporânea com a estreia no Fes-

um marco cultural na área musical. Em abril, o festival

tival de 7 novas obras de Compositores portugueses,

está de regresso com uma programação diversifica-

4 são encomendas do FIMPV.

da, com alguns músicos reconhecidos mundialmente e
com apresentações em diferentes espaços. Para além
das orquestras que irão participar no Festival, destacar o concerto de Mário Laginha e Pedro Burmester e
a apresentação da ópera cómica As Sete Mulheres de

dim
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© José Alfredo

TEMPOSTADE

ESTREIA 12, 13 e 14 ABR’18

Encenador Graeme Pulleyn
Texto Gabriel Gomes, Lisa Reis, Rafael Medrado e Sofia Moura
Participantes Alice Cruz, Ana Arinto, Carolina Ferreira, Clementina Rocha, Daniel

qui 15h00 · sex 10h30 e 15h00

Silva, Diogo Ferreira, Inês Sobral, João Figueiredo, José Gonçalves, Leandro Araújo,

preço 13 · público-alvo Ensino Secundário

Mafalda Ramos, Maria Fróis, Margarida Martins, Miguel Loureiro, Pedro Gomes, Rita

sáb 21h30

Abrantes, Salomé Santos, Sara Marques e Tiago Matos

preço 2,503 · público-alvo m/ 12 anos

Ao longo de mais de cinco anos, o K Cena tem aproximado

truturas. Passados seis dias a escrever havia tantas cenas que

Brasil, Cabo Verde e Portugal. Num total de cinquenta e duas

os quatro jovens decidiram lançar-se no desafio de as juntar

semanas de ensaios, cinco encenadores criaram treze espetá-

num texto só. É este texto que serve de ponto de partida para

culos a partir de temas como Peter Pan, Dom Quixote, O Medo,

três espetáculos distintos em Salvador (BR), no Mindelo (CV) e

A Grande Ressaca e Rei Ubu. Em 2018, entraram dois no-

em Viseu. Um texto que é uma longa estrada no deserto, sem

vos parceiros nesta aventura lusófona, o Teatro Nacional D.

princípio nem fim, um lugar onde o Tempo para e pergunta…

Maria II, de Lisboa, e o Teatro Nacional São João, do Porto.

Para onde caminhamos?

O K Cena embarca assim numa nova etapa de viagem e de
descoberta. Quatro jovens dramaturgos, Gabriel Gomes, Lisa
Reis, Rafael Medrado e Sofia Moura foram convidados a participar no primeiro encontro de Dramaturgia K Cena. No Porto,
com Jorge Palinhos e Nuno M Cardoso lançou-se e explorou-se o tema “O Futuro”. Em Viseu, com Graeme Pulleyn e Márcio Meirelles criaram-se personagens. Em Lisboa, com Tiago
Rodrigues procuraram-se pontos de encontro e possíveis es-

apoio ao projeto

20 · dim

BIOGRAFIA
GRAEME PULLEYN

Nasceu no norte de Inglaterra, em 1967. Licenciou-se

Visniec (Residência SET – ESMAE); A Besta, a partir de

em Estudos Teatrais e Artes Dramáticas pela Universi-

Artaud, Jarry e Ionesco (K Cena - Projeto Lusófono de Tea-

dade de Warwick e veio para Portugal em 1990. Cofun-

tro Jovem (Teatro Vila Velha, Brasil) e E tu Camões, não

dou e foi diretor artístico do Teatro Regional da Serra do

dizes nada? (workshop/espetáculo com Fernando Gies-

Montemuro entre 1990 e 2005, trabalhando como ator e

tas (Teatro Viriato, 2016).

encenador em espetáculos como Lobo-Wolf (1995), Eira
dos Cães (2000) e Hotel Tomilho (2004). Vive em Viseu
desde 2005, a partir de onde trabalha como encenador e
ator independente. Projetos recentes incluem: Noite, espetáculo para infância e famílias (Comédias do Minho);
Abílio, Guardador de Abelhas, espetáculo para famílias;
Anjo Branco, teatro comunitário no Navio Museu Gil Eannes (Teatro Noroeste/CDV, 2016); Lugre 2016 (Santareno),
teatro comunitário (Museu Marítimo de Ílhavo, 2016); A
Grande Ressaca (Matei Visniec), no Teatro Viriato (K Cena
- Projeto Lusófono de Teatro Jovem, 2016); Nem Tudo o que
vem à Rede, teatro comunitário no Navio Museu Santo
André (Museu Marítimo de Ílhavo, 2015); A Mesa, teatro
radiofónico integrado no Festival Rádio Faneca (Centro
Cultural de Ílhavo, 2015); O Penedo, projeto comunitário
em Caminha a partir de lendas do Alto Minho (Comédias
do Minho, 2015); Anatomia do Medo, K Cena - Projeto Lusófono de Teatro Jovem (Centro Cultural de Mindelo Cabo
Verde, 2015); Romeu e Julieta, projeto comunitário com
participantes ciganos e não ciganos em Nelas (Teatro
Viriato, 2014); DQ 2014, a partir de Dom Quixote, K Cena
- Projeto Lusófono de Teatro Jovem (Teatro Vila Velha Salvador – Brasil, 2014); Sangue na Guelra, com encenação
de Rogério de Carvalho (Amarelo Silvestre, 2014); Vissaium, com encenação de Maria Gil (Teatro Viriato, 2014);
O Teatro Mais Pequeno do Mundo: MicroGlobo; Microfénix;
A Odisseia segundo Penélope e Teatro Mais Pequeno do
Mundo, 2011 a 2016; (I)migrantes, a partir de relatos de refugiados (Teatro Noroeste / CDV); Amor de verão (Teatro
de Giz, Açores / Teatro Mais Pequeno do Mundo); Caminho
Branco, teatro de rua a partir de Migraaants, de Matei

dim
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PROJETO EDUCATIVO
EM DANÇA DE REPORTÓRIO
PARA ADOLESCENTES

PROJETO COM A COMUNIDADE / DANÇA

20 ABR

PEDRA
PROJETO EDUCATIVO EM DANÇA DE REPORTÓRIO PARA ADOLESCENTES
coreógrafa convidada da primeira edição CLARA ANDERMATT

25 min. aprox.
sex 15h00 e 21h30 | m/ 12 anos
preço Entrada gratuita

O repertório de uma coreógrafa paradigmática é visi-

Coreógrafa convidada da edição de 2018

tado por três grupos de adolescentes, dirigidos por três

Clara Andermatt

coreógrafos locais de três cidades.

Coreógrafos locais Amélia Bentes (Lisboa),
Cristina Planas Leitão (Porto)

PEDRA é um projeto de dança contemporânea, realizado

e Romulus Neagu (Viseu)

a partir de encontros pontuais durante quatro meses com

Interpretação e participação criativa em Viseu Bea-

jovens entre os 15 e os 18 anos, com ou sem experiência

triz Almeida, Cecília Borges, Daniela Dias, Isabel Obrist,

artística. Tem como ponto de partida o convite à partici-

Mariana Silva, Rita Obrist, Sara Lopes

pação de um coreógrafo de renome nacional que disponha

e Beatriz Teixeira

de um repertório a ser descoberto por esse grupo. O pro-

Coprodução Culturgest, Teatro Municipal do Porto e

cesso é desenvolvido em simultâneo no Porto, Lisboa e Vi-

Teatro Viriato

seu, num regime de cocriação entre os participantes e um
coreógrafo local, com o acompanhamento do coreógrafo

Data de apresentação dos 3 Grupos:

convidado. Na sua primeira edição, o Porto é a cidade an-

Auditório do Teatro Campo Alegre

fitriã deste projeto e Clara Andermatt a coreógrafa convi-

05 de maio às 19h00

dada para um exercício a partir da leitura, interpretação e
fruição do seu repertório. O trabalho com os adolescentes
é desenvolvido por Cristina Planas Leitão, no Porto, Romulus Neagu, em Viseu e Amélia Bentes, em Lisboa.

22 · dim

SOBRE PEDRA
Revisitar obras passadas faz-nos ir ao encontro de nós próprios, diretos às memórias, aos conceitos, aos estados que perduram e continuam a ressoar, e a outros que olhamos com distância e ternura porque pertencem a um lugar que entretanto
se transformou. Neste projeto o fundamental é conseguir dar a conhecer aos coreógrafos e aos participantes envolvidos, as
razões, os conceitos, a miríade de ingredientes de uma parcela do meu trabalho; consciente que a forma de passar essa informação ainda está em fase de descoberta... A peça escolhida como objeto de estudo chama-se “So Solo”, uma peça criada
para ser dançada por mim. A tarefa não é fácil, porque são vários grupos, em espaços geográficos distintos e a carga horária
de trabalho é reduzida. Mas é um exercício que me obriga a sintetizar, a encontrar o alicerce desta arquitetura, a identificar
o que é essencial partilhar e fazer experienciar. Fazemos parte da edição zero deste projeto e sinto que é à medida que o vou
vivenciando e sendo confrontada com as questões e problemáticas que surgem, que vou encontrando a melhor forma de o
concretizar. Partilhar com os coreógrafos e com os jovens o meu universo e o meu pensamento criativo. Faço parte de uma
engrenagem que vai rodando em torno de um eixo que sou eu, mas que se expande nos outros como matéria de exploração
criativa. Estou lá e ao mesmo tempo não estou. Apareço e desapareço na expectativa de que no fim se descubra algo sobre
a criação, sobre a história e sobre nós próprios.
Clara Andermatt

Partindo dos desejos e questões deste grupo de curiosas adolescentes, debruçamo-nos sobre temas como a solidão, o amor,
a obsessão, o corpo animal e visceral. Simultaneamente desconstruímos os próprios elementos cénicos, usando-os como
motor de trabalho para este solo coletivo. É um exercício de criação, onde os participantes observam, questionam, agem e
reagem através da dança.
Cristina Planas Leitão

Encenar os conflitos interiores é uma característica do trabalho de Clara Andermatt. Deixar o corpo dizer é neste caso mergulhar na essência da personagem de “So Solo”, peça lançada como estímulo para este processo. Neste exercício, procuramos estados de alma desta criatura tão só. Juntos na mesma viagem, a do conflito, da inquietação, e também a do prazer e
do encontro, numa constante procura de apaziguamento e equilíbrio.
Amélia Bentes

Um território especificamente marcado por uma forte presença interpretativa, que combina a explosão do movimento interior, com os silêncios metafóricos dos textos de Tennessee Williams, onde a rebeldia da Joana D´Arc conquista o espaço
cénico e contrasta com a resignação melancólica de um gato preto. Momentos e pedaços de uma intensa efervescência
interior na procura de uma saída para um tempo futuro utilizando apenas uma antiga receita que ainda funciona, I love you...
Romulus Neagu

dim
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BIOGRAFIAS
CLARA ANDERMATT
Iniciou os seus estudos de dança com Luna Andermatt.

cutivos e que continua presente até ao momento. Clara

Em 1980, ingressa no London Studio Centre em Londres

Andermatt é regularmente convidada a criar para outras

com uma bolsa de estudo, obtendo a licenciatura em

companhias, a lecionar em diversas escolas e a participar

1984. Na mesma altura recebe o diploma de grau avança-

como coreógrafa em peças de teatro e cinema. Ao longo

do da Royal Academy of Dance em Londres. Foi bailarina

da sua carreira, tem sido distinguida com diversos pré-

da Companhia de Dança de Lisboa, sob a orientação de

mios dos quais se destacam: 1º Prémio do III Certamen

Rui Horta (1984-88) e da Companhia Metros de Ramon

Coreografico de Madrid com a coreografia En-Fim (1989);

Oller (1989-91, Barcelona). Em 1991, cria a sua própria

Menção Honrosa do Prémio Acarte/Madalena Perdigão da

companhia coreografando um vasto número de obras re-

Fundação C. Gulbenkian para a coreografia Mel (1992); em

gularmente apresentadas em Portugal e no estrangeiro.

conjunto com Paulo Ribeiro, o Prémio Acarte/Madalena

E, em 1994, que inicia a sua colaboração com Cabo Verde,

Azeredo Perdigão com a obra Dançar Cabo Verde (1994);

organizando várias ações de formação e realizando diver-

e Prémio Almada atribuído pelo MC e Espetáculo de Honra

sos espetáculos com bailarinos e músicos daquele pais,

do Festival Internacional de Almada pela obra Uma História

uma cooperação que se manteve durante 7 anos conse-

da Dúvida (1999).

ROMULUS NEAGU
Nasceu em 1973, tendo feito a sua formação no Liceu de

João, Porto e Teatro Viriato, Viseu. (2008). Em 2009, apre-

Coreografia em Bucareste. Aprofundou, posteriormente,

sentou a criação a partir do romance O adolescente míope,

os seus estudos na dança contemporânea com Christi-

em colaboração com o ator Graeme Pulleyn e o músico

ne Bastin, Karine Saporta, Thiery Bae, Jeremy Nelson e

Luís Pedro Madeira. Em 1996, foi eleito Intérprete do Ano,

Joseph Nadj. Entre 1989 e 1999 trabalhou no Teatro Líri-

pela Associação dos Críticos, Coreógrafos e Intérpretes,

co (Craiova- Romania), na Ópera Nacional de Bucareste,

Roménia. Em 2007, recebeu o Troféu Aquilino Ribeiro, ca-

Orion Ballet Company, também na mesma cidade e co-

tegoria Inclusão, para O ensaio de um Eros possível.... De-

laborou com Ventura Dance Company. Trabalha regular-

senvolve desde 2000 uma atividade regular de formação

mente com a Companhia Paulo Ribeiro desde 1999. Das

na área da dança, criando vários projetos para grupos

suas criações coreográficas destaca: Fabulations - cria-

específicos, comunidades de imigrantes e portadores de

ção apresentada no International Choreography Festival

deficiência. Tem trabalhado regularmente com o Teatro

em Iasi-Roménia (1995) e Manole – projeto pluridiscipli-

Viriato, onde apresentou peças como Alibantes (2011), Per-

nar realizado em colaboração com o Centro de Estudos

petuum... (2015) e Stretto (2015). Em 2017, foi coordenador

Antropológicos Fr. I. Rainer – Bucareste (1995); The Rite

artístico de Fibras Longas - projeto que recupera as me-

of Spring...? – projeto apresentado na primeira edição

mórias e o património cultural associado à produção do

da Plataforma da Dança Contemporânea em Bucareste

linho, desenvolvido com membros da comunidade. Parti-

(1998); O ensaio de um Eros possível... - realizado em par-

cipa ainda como coreógrafo assistente no projeto PEDRA.

ceria com Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral

É cofundador e diretor da Associação Cultural Intruso,

– núcleo de Viseu (2006) e A invisibilidade das pequenas

projeto de criação e intervenção artística.

perceções - em coprodução com o Teatro Nacional São
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TEATRO

03 MAI

SE EU VIVESSE TU MORRIAS
de MIGUEL CASTRO CALDAS, LÍGIA SOARES, MIGUEL LOUREIRO, TIAGO BARBOSA, FILIPE PINTO, GONÇALO ALEGRIA e SALOMÉ MARQUES

qui 21h30 | 90 min. aprox. | m/ 16 anos
preço A: 103 (plateia e camarotes)/ 7,503 (frisas frontais)/ 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág. 74)

Passante, não chores a minha morte, se eu vivesse tu

Conceção Miguel Castro Caldas, Lígia Soares e Filipe Pinto

morrias, é a partir deste famoso epitáfio de Robespier-

Direção e texto Miguel Castro Caldas

re que surge o título desta peça. O passante e Robes-

Criação, interpretação e figurinos

pierre não podem estar vivos ao mesmo tempo, e no

Lígia Soares, Miguel Loureiro e Tiago Barbosa

entanto é isso que os dramaturgos e os atores fazem a

Criação, cenografia, imagem e figurinos Filipe Pinto

grosso modo no teatro: o dramaturgo morre, e o ator

Criação, som, vídeo e luz Gonçalo Alegria

ressuscita-o sem ele próprio morrer.

Direção técnica Cristovão Cunha
Criação e assistência aos ensaios Catarina Salomé Marques

Com caráter de ensaio, de uma tentativa ou de uma

Pré-produção Marta Raquel Fonseca

investigação, Se Eu Vivesse Tu Morrias explora um dos

Produção executiva Vânia Faria

limites do teatro: o texto. Contrariando a ideia de que

Gestão e Difusão [PI] Produções Independentes

um espetáculo de teatro decorre no presente, esta

Coprodução

peça evidencia a não-presença, a fantasmagoria, o

Fundação Caixa Geral de Depósitos – Culturgest e Fundação GDA

outro acontecimento que não é aquele que decorre no

Apoio à produção Pólo Cultural das Gaivotas - CML, AND_Lab;

presente.

Research on Art-Thinking & Togetherness;
Máquina Agradável - Associação Cultural;

Um espetáculo que não convoca os mortos para a vida,

Enseada Amena – Associação Cultural e Espaço do Tempo.

mas que nos convoca a nós para a morte, utilizando o

Agradecimentos Ana Matoso, António Gouveia, Bruno Humberto,

texto como auxílio nesta viagem.

Fernanda Eugénio, Marta Rema, Miguel Cardoso e Susana Gonçalves

Se Eu Vivesse Tu Morrias ganhou o prémio SPA 2017
para melhor Texto Português representado.
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SOBRE SE EU VIVESSE TU MORRIAS
Nós gostávamos que vocês não nos lessem ao mesmo tempo que fazemos. Gostávamos que vocês, em vez de nos lerem ao
mesmo tempo que fazemos, nos lessem antes de fazermos. Nós damos um tempo para vocês lerem e depois fazemos e assim, por um lado, podem ler sem renunciar a verem-nos fazer o que leram e por outro lado, e isto é o mais importante, vocês
sabem o que vamos fazer. É certo que podem preferir não saber o que vamos fazer e isso é perfeitamente compreensível,
lerem previamente o que vamos fazer é como se deixassem de estar aqui pela primeira vez. É perfeitamente compreensível
que vocês queiram ter a ilusão de que estão aqui pela primeira vez sem saber o que vem e ao que vêm. Mas para nós é importante que saibam o que vamos fazer. É que se eu vivesse (faz gesto com as mãos abrangendo todos) tu morrias.
in Se Eu Vivesse Tu Morrias

Este trabalho tem o caráter de um ensaio, de uma tentativa, de uma investigação; trata-se da exploração de um dos limites
do teatro: o texto. O texto está disponível ao mesmo tempo que a sua representação; os espectadores poderão alternar entre
a leitura e a visão do espetáculo. Interessa neste projeto esse intervalo particular, entre ver e ler.
Embora ler seja simultaneamente ver, a leitura representa uma espécie de cegueira – só se lê se não se virem as letras, as
palavras, as frases, o texto; só se acede ao significado se se descartar a forma. Este projeto acontece precisamente nesse
intervalo: entre ler e ver, entre o livro e o palco, na intermitência da atenção do espectador, entre o levantar e o baixar da cabeça, num movimento de gola. Dir-se-ia então, que este projeto serve para investigar a visibilidade do texto teatral, inclusive
as didascálias – esse texto afónico que coreografa tudo o que se vê num palco.
Merecia estar esgotado todos os dias. Ou ter uma carreira mais longa. A ser na Culturgest isso implicaria repensar de alto a
baixo o que deve ser a Culturgest hoje. E mudar tudo. Já não é para mim.
Miguel Lobo Antunes (dez 2016)

Vão ver este espetáculo! É mesmo muito bom, muito inteligente, muito estimulante, muito divertido, muito bem representado, etc. Impunha-se a sua reposição, porque foi crescendo de público e muita gente ficou de fora. Se me dessem atenção,
iam comprar bilhetes já.
Miguel Lobo Antunes (fev 2018)

Felicitaciones, grande trabajo grande artistas! óntem meus olhos não pararom de brilhar até ir a dormir. Obrigada!
Elisabel Violet

Esta peça tem q voltar à cena seja lá onde for e tem q ser mais divulgada. O público merece conhecê-la! Fiquei encantada
com o texto, a encenação e, claro, a espantosa interpretação! Consolei-me.
Maria Luis Figueiredo

26 · dim

Há uma interação silenciosa. (Um projeto de interação?) Que fica a pairar na nossa cabeça. Somos o eco calado das suas
palavras. Mais do que isso: Somos chamados a ser a fonte desse mesmo eco. Da ressonância sonora que nos dão por fim os
seus intérpretes. Vou querer levar mais longe esta interação. Já o tinha definido. Obrigado por esta nova Luz Miguel. Ouviste
Tiago Rodrigues? Somos todos leitores.
Filipe Fictício

Parabéns por esta peça maravilhosa... há muito que não saía dum espetáculo com o cérebro a dar cambalhotas entre euforia,
gratidão, exigência e arte. Adorei o conceito de interação desde o primeiro segundo com as erratas... amei sentir o tempo
entre ler e ver e ouvir, adorei a linguagem, as repetições necessárias e os 3 atores fabulosos que me mantiveram entre o
sorriso de ironia e o olhar aberto a ver como eu reagia. Amei como as indicações iniciais se tornaram hábito e nós a reagir
sem pensar. Flowing...
Obrigada por isto! Mais por favor.
Nicole Eitner

Ao Miguel (C. Caldas), à Lígia, ao Miguel (Loureiro), ao Tiago, ao Filipe, ao Gonçalo, ao Vitorino, à Marta, à Vânia.
Obrigado pela peça extraordinária com que nos presentearam, pela interpretação intensa, livre e colorida. Obrigado pelo
formato disruptivo, pelo conceito e pelos preconceitos (vários) que tivemos de despir. Obrigado pela forma como nos fizeram
olhar a Vida, nua, crua, bela, numa altura em a mera existência parece ser uma realidade generalizada. Obrigado por trazerem significado à Arte e ao Teatro. Bem hajam. Ricardo.
Ricardo Pinto

IMPRENSA SOBRE SE EU VIVESSE TU MORRIAS
Logo à entrada os espetadores recebem um livro, com toda a história que vão ouvir e ver no palco, assim que recebem o livro
na mão, aceitam o jogo, agora nada a fazer, sabem como a história se vai desenrolar. O título vem do epitáfio de Robespierre,
“Passante, não chores a minha morte se eu vivesse tu morrerias”, Miguel Castro Caldas começa por aí para chegar mais longe. O texto anda ali no livro, que os atores e os espetadores podem consultar, só que o jogo é andar para trás e para a frente
na história, sim! porque há uma história nesta peça e o enredo conta para este espetáculo. Uma mulher tem um marido rico e
um amante, poeta, pobre e querem matar o marido, só que descobrem que o marido rico, esta falido, o dia a dia que podemos
seguir no livro que temos na mão, sentados na cadeira, mas não podemos seguir todas as páginas, esse é o jogo, às vezes
a luz da sala apagasse. Um espetáculo em co autoria com os atores, e no fundo com os espetadores que podem ler ou ver a
peça no palco, podem fazer o que lhes apetecer.
João Carlos Barreto in TSF

As palavras aqui não pertencem ao passado, não estão mortas. Vêm em fluxos, como raízes que se instalam nas nossas cabeças. Aprendemos o seu poder para criar realidades, para descrever o que nos parece impossível, para fazer amor. Vemos
o que não está em frente dos nossos olhos. E, quando elas falham - por efeito de luz ou pelos atores que deixam, propositadamente, de seguir à risca o que está no texto entregue à plateia - sentimo-nos perdidos.
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“Se eu vivesse tu morrias” é feito de metáforas e pistas. História simples de um casal caído em rotina até que surge um
amigo de longa data e, com a sua presença, se ergue um plano de traição. Bem-disposta, leve, quase a contrastar com o
exercício de reflexão que se espera do outro lado da ação, na plateia que lê.
Só na fase final da peça, quando já este desafio da leitura e da visão parece interiorizado, a morte começa a protagonizar, de
forma clara, o discurso. Durante todo aquele tempo, a atriz teve um coração cosido do lado esquerdo da camisola cinzenta, a
avisar-nos do que aconteceria. Talvez não tivéssemos prestado atenção, entretidos que estávamos com os livros. Multiplica-se a urgência da despedida. Morrer é da ordem natural, ouve-se. Mas o medo é algo que estará sempre lá, a espreitar.
Wilson Ledo in Jornal de Negócios

BIOGRAFIAS
MIGUEL CASTRO CALDAS
Escreve para a cena e para o papel, traduz e dá aulas de

bar, na Douda Correria, na Mariposa Azual, na Cultur-

dramaturgia na licenciatura de Teatro na Escola Supe-

gest, na Primeiros Sintomas, e nas revistas Artistas Uni-

rior de Artes e Design. Trabalhou em teatro com Bruno

dos, Fatal e Blimunda. Traduziu Samuel Beckett, Harold

Bravo, Jorge Silva Melo, Gonçalo Waddington, António

Pinter, Ali Smith, William Maxwell, Joyce Carol Oates,

Simão, Tiago Rodrigues, Gonçalo Amorim, Teresa So-

Salman Rushdie, Senel Paz, entre outros.

bral, Raquel Castro, Pedro Gil, Lígia Soares, entre outros. Alguns dos seus textos estão publicados na coleção
Livrinhos de Teatro dos Artistas Unidos, na editora Am-

LÍGIA SOARES

Coreógrafa e dramaturga portuguesa. Começou o seu

leiro de Artes Performativas, 2015, Brasília, 2016, Rio de

trabalho nas artes performativas na Companhia de Tea-

Janeiro. A sua peça Romance, de 2015, foi editada pela

tro Sensurround em 1997. Criou, desde 2001, mais de 20

Douda Correria. Na temporada 2015/2016 foi membro do

peças da sua autoria, a solo ou em colaboração. O seu

laboratório de escrita para teatro do Teatro Nacional D.

trabalho tem sido apresentado nacional e internacional-

Maria II em Lisboa.

mente estando presente em vários programas internacionais de dança contemporânea. Foi artista residente
da TanzFabrik-Berlin de 2004 a 2006, em 2008, integra o
programa internacional DanceWeb em Viena. Juntamente com a sua irmã Andresa Soares é diretora artística
da Máquina Agradável (Lisboa) através da qual produz
os seus trabalhos. Tem promovido vários programas
nacionais e internacionais de programação com outros
artistas ou em projetos coletivos como o Demimonde.
Celebração, Culturgest 2012, Demimonde na Galeria da
Boavista, 2013, Meio-Mundo Estrada Fora, Lisboa/Porto/
Madrid/Paris, 2014, Face a Face - Programa Luso-Brasi28 · dim

maquinaagradavel.com

MIGUEL LOUREIRO
Formado pela Escola Superior de Teatro e Cinema. Fre-

Castro recebeu uma Menção Honrosa da Associação Por-

quentou o Seminário The Rethorics of Testing, com Jan

tuguesa de Críticos de Teatro e por Contos do Ócio recebeu

Ritsema e Bojana Cvejic. Foi intérprete em teatro, ópera

o Prémio de Interpretação do Concurso Teatro na Década.

e performance com Nuno Carinhas, Luís Miguel Cintra,
Bruno Bravo, João Grosso, Luís Castro, André Guedes,

Foi nomeado para o Prémio de Teatro Europeu - Novas

Pedro Barateiro, Sara Carinhas, Lúcia Sigalho, Maria

Realidades. Foi o fundador e diretor artístico do coletivo

Duarte, Álvaro Correia, Jean-Paul Buchieri, Carlos Pi-

3/Quartos. Escreveu a sua primeira peça Pergunta a Du-

menta, André e. Teodósio, João Pedro Vaz, Tónan Quito,

quesa ao Criado, em 2012.

Nuno M. Cardoso e Miguel Castro Caldas. Como encenador trabalhou com estruturas como o Cão Solteiro, o
Rumo do Fumo, Galeria ZDB, Mala Voadora. Por Juanita

TIAGO BARBOSA
Nasceu em 1970. É licenciado em Teatro pela Escola Su-

do, Vítor Hugo Pontes, Inês Jacques, Rita Natálio, Ainhoa

perior de Teatro e Cinema. Participou em espetáculos

Vidal e Edward Fão, entre outros. Fez pequenos papéis

com direção de Gustavo Ciríaco, Nuno Gil, Paula Sá No-

em filmes de Sandro Aguilar, Manuel Pradal, Francisco

gueira e André Godinho, Maria Gil, Jorge Andrade e Mi-

Manso, entre outros. Participou pontualmente em séries

guel Pereira, Dinarte Branco e Tiago Nogueira, Martim

e telenovelas. Integrou o projeto de Arte e Ciência Raízes

Pedroso, Mónica Calle, Bernard Sobel, Lúcia Sigalho,

da Curiosidade. Encenou o espetáculo A Grande Sombra

Miguel Loureiro, Francisco Alves, João Lourenço, Antó-

Loira, a partir de sonetos de Florbela Espanca.

nio Pires, Catalina Buzoianu, Jorge Silva Melo, Adelino
Tavares, Paulo Lages, Marcos Barbosa, Joclécio Azeve-

FILIPE PINTO
Vive e trabalha em Lisboa. Criou projetos para a Experi-

www.filipepinto.weebly.com

mentadesign, galeria a9))), e para as revistas Imprópria,

www.inappropriatepoetry.wordpress.com

Intervalo, Wrong Wrong e ESC:ALA. Publicou ensaios,
críticas e recensões nas revistas Artecapital, Imprópria,
Intervalo, Wrong Wrong, Cinema e em edições de autor.

GONÇALO ALEGRIA
Lisboa, 1976. Estudou música com Walter Lopes, José

a escrita. Trabalha em teatro desde 1999. Colaborou en-

Eduardo, Mário Delgado. Foi professor de Som e de Luz

tre outros com Ainhoa Vidal, Marina Nabais, Companhia

na escola Profissional de Artes e Ofícios do Espetáculo.

Caótica, João Ferro Martins, Daniela Silvestre, Máquina

Frequentou o Curso de Artes da Performance Interdis-

Agradável, Teatro do Vestido, Silvia Pinto Coelho, João

ciplinares e Tecnológicas, Programa Gulbenkian Criati-

Pedro Vaz, SubUrbe, Teatro Praga, Ninho de Víboras,

vidade em 2008. Membro do coletivo Silvestre Alegria.

Teatro Meridional.

Desenvolve uma pesquisa artística interdisciplinar onde
usa entre outras matérias o som, rádio, performance, e
dim
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SALOMÉ MARQUES
Nasceu a 14 de agosto de 1994. Atriz que escreve para Teatro. Licenciada pela Escola Superior de Artes e Design.
Começou o seu trabalho como atriz em 2003, onde fez
inúmeras peças de cariz educativo. Desde então, destaca
no seu trabalho a passagem pelo grupo Fazigual que lhe
permitiu participar no festival PANOS com apresentação
na Culturgest. Trabalhou, também, em parceria com o
grupo Dentada Macaca, Obsideo e Gato que Ladra.
Em 2016, deu voz à personagem Ana no espetáculo Sete
Pecados Mortais e Helena no Sonho de Uma noite de verão.
Realizou trabalhos para cinema, fotografia e publicidade
onde se destaca na curta-metragem Feed me de Elodie
Almeida.
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AÇÃO DE FORMAÇÃO

05 e 12 MAI

FORMAÇÃO TRANSITIVA MÚSICA PARA A INFÂNCIA
COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL

público-alvo educadores, músicos e outros artistas com interesse pela intervenção musical em contextos de interação com bebés e crianças (0 aos 6 anos)
lotação 25 participantes | Entrada gratuita
inscrições em www.musicateatral/germinarte

PROGRAMA COMPLETO NA PÁGINA SEGUINTE

A Companhia de Música Teatral regressa ao Teatro Vi-

Iniciativa e conceção Projeto GermInArte

riato para abordar várias perspetivas estéticas e educa-

Organização Helena Rodrigues, Paulo Maria Rodrigues,

tivas para a infância, através da Formação Transitiva Mú-

Paulo Ferreira Rodrigues e Artur Silva

sica para a Infância. Baseada na publicação Manual para a

Formadores Ana Isabel Pereira e Henrique Fernandes

Construção de Jardins Interiores, editada pela Fundação

Parceria Companhia de Música Teatral,

Calouste Gulbenkian, esta formação tem como objetivo

Laboratório de Música e Comunicação na Infância

central proporcionar vivências musicais que possam en-

do CESEM-FCSH – Universidade NOVA de Lisboa

riquecer a interação com bebés e crianças.

Financiamento Fundação Calouste Gulbenkian

Ao longo de três oficinas, os participantes poderão conhecer as potencialidades educativas daquela publicação, explorar recursos comunicacionais ao nível do
corpo, da voz e da utilização de recursos sonoros não
convencionais, saber utilizar repertório musical e de
movimento em diferentes contextos educativos e fruir
momentos significativos de interação musical.
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PROGRAMA // AÇÃO DE FORMAÇÃO

05 MAI

FORMAÇÃO BEBÉPLIMPLIM
orientação

ANA ISABEL PEREIRA

sáb 10h00 às 13h00

Partindo da ideia da musicalidade comunicativa, nesta oficina os participantes realizarão atividades de escuta ativa, movimento e
prática vocal, enquanto matéria-prima para um trabalho de desenvolvimento pessoal ao nível da interação humana.

05 MAI

FORMAÇÃO COLOS DE MÚSICA
orientação

ANA ISABEL PEREIRA

sáb 14h30 às 17h30

Esta oficina parte da teoria de aprendizagem musical e da conceção da música como instrumento de comunicação, propondo atividades ligadas ao movimento, à exploração do vocal e à aprendizagem de canções e cantos rítmicos.

12 MAI

FORMAÇÃO SUPER-SONICS
orientação

HENRIQUE FERNANDES

sáb 10h00 às 13h00

Tendo como princípios base a ideia de paisagem sonora e de fazer música com sons quotidianos, nesta formação propõe-se a realização de atividades de escuta tímbrica, composição e performance musical com recursos sonoros não convencionais, valorizando
o seu potencial expressivo e inclusivo.
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BIOGRAFIAS
ANA ISABEL PEREIRA
Concluiu o Curso Complementar de Flauta Transversal

Trabalha com vários coros infantis e é professora de mú-

e Canto na Escola de Música do Conservatório Nacional

sica de crianças entre os 3 e os 10 anos. Participou em

de Lisboa e o Mestrado em Ensino de Educação Musi-

várias iniciativas do projeto Opus Tutti, como Babelim e

cal no Ensino Básico na Faculdade de Ciências Sociais e

Jardim Interior. É licenciada em Engenharia do Ambien-

Humanas da Universidade Nova de Lisboa (NOVA FCSH),

te pelo Instituto Superior Técnico e participa em projetos

onde é doutoranda em Ciências Musicais - especialidade

do Coro da Casa da Música no Porto. Interessa-se pelo

de Ensino e Psicologia da Música. É assistente convidada

estudo da aprendizagem/desenvolvimento musical e da

na Escola Superior de Educação de Lisboa (IPL-ESELx).

avaliação performativa vocal na infância.

HENRIQUE FERNANDES
Músico de formação clássica mas com um percurso eclético, que o tem levado a explorar muitos outros territórios musicais, desde o rock à música experimental.
Conjuga a atividade de professor de contrabaixo com
uma variedade de outros interesses, nomeadamente
a criação e exploração de novos recursos sonoros e a
construção de instrumentos e esculturas musicais. Tem
desenvolvido vários projetos artísticos, pedagógicos e de
formação, que o têm levado a colaborar com instituições
como o CCB, a Casa da Música ou a Fundação Serralves.
É um colaborador regular da Companhia de Música Teatral, nomeadamente nos projetos Bichofonia Concertante, Opus Tutti, Super-Sonics e Pianoscópio.
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MÚSICA

10 MAI

PARKER, DÖRNER, SANDELL E FERRANDINI
SAXOFONE, TROMPETE, PIANO e BATERIA

qui 21h30 | 90 min. | m/ 3 anos
preço 53 // descontos não aplicáveis

Pela primeira vez, o baterista Gabriel Ferrandini jun-

Saxofone Evan Parker

ta em palco a sua música com a de Evan Parker, Axel

Trompete Axel Dörner

Dörner e Sten Sandell. Embora nunca tenham toca-

Piano Sten Sandell

do antes juntos, tudo se pode esperar deste quarteto.

Bateria Gabriel Ferrandini

Ferrandini admite que “não faz ideia do que vai acontecer em palco”, mas a sua admiração pelo percurso inspirador destes músicos leva-o a acreditar num
quarteto capaz de conquistar os amantes do jazz e da
improvisação.
Esta é uma proposta de quarteto, baseada na ideia dos
quintetos clássicos, sem neste caso o contrabaixo. O
objetivo é dar maior liberdade criativa e interpretativa
à bateria de Ferrandini.
Sem barreiras, sem hierarquias, o quarteto tem como
ponto de partida as influências jazzísticas, mas abre-se a outros universos, alguns mais complexos e mais
contemporâneos, para proporcionar uma viagem pelo
mundo.

34 · dim

BIOGRAFIA
EVAN PARKER
Nasceu em Bristol, em 1944. Tornou-se saxofonista aos

Iniciou uma parceria de longa data com o guitarrista Bai-

14 anos. Tem como influências Paul Desmond e John

ley, com quem formou a Music Improvisation Company

Coltrane. Em 1962, foi para a Universidade de Birmin-

e, em 1970, cofundou a Incus Records.

gham para estudar botânica, mas uma viagem a Nova
Iorque, onde ouviu Cecil Taylor trio (com Jimmy Lyons e

No final da década de 1980, já tinha tocado em vários

Sunny Murray), fez com que mudasse de ideias. Ouviu

locais da Europa e realizado várias tours pelos E.U.A,

música de força e intensidade que marcou a sua vida,

Canada, Austrália, Nova Zelândia e Japão.

no entanto voltou aos estudos de Botânica, mas com o
sonho de um dia tocar esse tipo de música – jazz livre.

Embora tenha colaborado com inúmeros grupos, é conhecido pela música soprano do saxofone.

Parker viveu em Birmingham por algum tempo, onde
tocou com o pianista Howard Riley. Em 1966, mudou-

No futuro pretende explorar novas possibilidades na ele-

-se para Londres, tornando-se um visitante frequente

trónica e desenvolver músicas a solo.

do Little Theatre Club, no centro da cidade onde o jazz
livre estava a emergir, sendo convidado pelo baterista

É reconhecido pela revista The Time, como um dos me-

John Stevens a juntar-se ao inovador Spontaneous Music

lhores instrumentistas de música ao vivo, e pela The Wire

Ensemble, um grupo que se encontrava a experimentar

como uma das vozes mais originais da era moderna.

novos tipos de improvisação.

AXEL DÖRNER
Nasceu em 1964 em Köln, na Alemanha. Aos 9 anos co-

Em 1994, mudou-se para Berlim. Com Rudi Mahall no

meçou a tocar piano, com 11 anos começou a tocar trom-

clarinete, Joachim Dette no baixo e Uli Jennessen na

pete numa escola de música local.

bateria, começou a banda Die Enttäuschung tocando
composições de Thelonious Monk. Em 1991, este quar-

Entre 1983 e 1986, estudou trompete com Jon Eardley em

teto (com Jan Roder como novo baixista) juntou-se com

Köln. Depois em 1988 e 1989, estudou piano no conser-

Alexander von Schlippenbach e iniciaram um quinteto

vatório de Arnhem, The Netherlands, e entre 1989 e 1994

intitulado Monk’s Casino.

piano e trompete, com Malte Burba, no Musikhochschule, em Köln. Com Bruno Leicht criou a banda The Stree-

Nesta altura, também começou a colaborar com dife-

tfighters e formou um quarteto com Frank Gratkowski,

rentes formadores com Sven-Åke Johansson, com quem

Matthias Bauer e Martin Blume. Em 1993, lançou o pri-

trabalha ainda no presente. Em 1995, começou a visitar

meiro CD – The Remedy (com Sebastian Gramss and

Londres, o que levou a colaborações com muitos músi-

Claus Wagner), com os convidados Matthias Schubert,

cos da cena inglesa. Ao mesmo tempo, fez parte de algu-

Peter Kowald e Tom Cora.

mas performances por toda a Europa (mais tarde Nova
Iorque), com Requiem für einen jungen Dichter, de Bernd
dim
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Alois Zimmermann. Paralelamente continuou a pesqui-

vens e Kevin Drumm. Em 2004, visitou o Japão e a Aus-

sar sobre as técnicas de trompete e estruturas musicais

trália, o que lhe proporcionou novas colaborações com

enquanto trabalhava em conjunto com Robin Hayward,

numerosos músicos japoneses e australianos. Desde

Andrea Neumann e Annette Krebs. Em 1998, visitou Chi-

2000, trabalha numa extensão eletrônica da sua música

cago pela primeira vez, onde tocou com Fred Lonberg-

na trompete, juntamente com Sukandar Kartadinata.

-Holm, Michael Zerang, Ken Vandermark e Hamid Drake
entre outros. Outros trios que formou foram Contest of

Axel Dörner é uma das vozes mais únicas da improvisa-

Pleasures (com John Butcher e Xavier Charles), TOOT

ção livre. Desenvolveu uma linguagem completamente

(com Phil Minton e Thomas Lehn) e o trio com Paul Lo-

diferente para o trompete no final da década de 1990.

STEN SANDELL
Compositor, músico, produtor – piano, órgão, voz, ele-

Music Inside the Language ganhou o prémio de Melhor

trónica, compositor de som/texto/imagem em tempo

Música Contemporânea em 2011, Journal Contemporary

real. Doutorado em Filosofia em Belas Artes em Inter-

Music. Sten Sandell foi premiado com o Royal Academy

pretação e Interpretação Musical, Universidade de Go-

of Music’s Jazz Award em 2012. A sua atividade musical

temburgo, 2013.

é caraterizada pela forte ligação com a integridade artística, desenvolvendo uma característica estética que

Cooperou com músicos e compositores como Emil
Strandberg, Paal Nilssen-Love, Sverrir Gudjonsson, Johan Berthling, Evan Parker, Sven-Åke Johansson, Chris
Cutler, Mats Persson, Sofia Jernberg, Carl-Axel Dominique, Mats Gustafsson, Nina de Heney e Raymond Strid.

GABRIEL FERRANDINI
Baterista e percussionista. Nasceu em Monterey, Califórnia, em 1986. Estudou jazz e trabalha como baterista
em vários projetos de jazz e rock. Das bandas onde é
músico destaca: Motion trio, RED trio, PeterGabriel duo,
CAVEIRA, Volúpias (líder a compositor) e Hungtai/Maranha/Ferrandini band.
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inspira vários músicos.

© Fraga

EXPOSIÇÃO / FOYER

11 MAI a 12 JUL

TEATRO DA ACADEMIA - 25 ANOS
fotografias de FRAGA

seg a sex das 13h00 às 14h30 e 17h30 e 19h00.
Em dias de espetáculo das 18h00 às 22h00 | Entrada gratuita

Resultado de um convite a Jorge Fraga, proposto por
dois estudantes do Instituto Politécnico Viseu, nasceu em 1992 o grupo Teatro da Academia. A vontade de
viver o teatro levou a que, nesse mesmo ano, fosse
criado o seu primeiro espetáculo – Hió!... Hió.
Ao longo da sua existência, foram muitos os elementos que influenciaram e se deixaram influenciar pelo
teatro, tornando o Teatro da Academia uma marca cultural, não só no ambiente escolar, como na comunidade em que se insere. Autores como Brecht, Jorge
de Sena, Kafka, Garrett, Virgílio Ferreira, Mrozeck,
Büchner, Alberti, Paul Auster, Jarry, Goldoni, Strindberg e Wedekind, fizeram parte do reportório deste
grupo.
A celebrar 25 anos de existência, o encenador Fraga
reuniu em imagens alguns dos momentos marcantes
da história do Teatro da Academia.
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BIOGRAFIAS
FRAGA
Criador Teatral, Ator e Professor na ESE/Instituto Poli-

riato Viseu; E(n)XAME (GrETUA - Universidade de Aveiro)

técnico de Viseu. Em 1975, foi assistente de encenação

e Woyzeck, de Georg Büchner com o Teatro da Acade-

de J. A. Osório Mateus e, posteriormente, de Angel Fácio

mia de Viseu espetáculo vencedor do Prémio FATAL 2012.

em A Noite dos Assassinos.

Tudo A Nu e O Apartamento, com Tenda Produções, Câmara de Eco, com a Zunzum.

Foi membro fundador do Teatro A CENTELHA e da Companhia de Teatro de Viseu. Desde 1976 que tem colabo-

Destacamos dos muitos atores que dirigiu os seguintes:

rado com várias Companhias de Teatro - Os Cómicos, A

Alberto Vilar, Ana Bustorff, Ângela Pinto, Augusto Porte-

Centelha, Companhia de Teatro de Viseu, Teatro da Aca-

la, Bruno Schiapa, Catarina Fraga, Cármen Santos, Cláu-

demia, Teatro da Universidade Católica, TEUC, Efémero

dia Startmiller, Elmano Sanches, Gonçalo Dinis, Heitor

Teatro, Teatro da Trindade, Grupo de Teatro da Universi-

Lourenço, Helder Gamboa, Henrique Viana, Inês Castell

dade Nova de Lisboa; Teatro Viteotónius; CETA; TENDA

Branco, João Didelet, João Lagarto, João Ricardo, Jor-

Produções; Teatro Viriato - Viseu; GrETUA – Universida-

ge Corrula, José Moura Ramos, Lavinia Moreira, Leonor

de de Aveiro; - na conceção direção e espaço cénico e

Seixas, Mário Jaques, Mª João Abreu, Miguel Moreira,

também como ator.

Nuno Melo, Pedro Barroso, Raul Solnado, Ricardo Moura, Rodrigo Santos, Rui de Carvalho, Rui Mendes, San-

Destacam-se as encenações, entre muitas: Unhas de

dra Celas, Silvie Dias, Vera Paz, Victor Esteves, Victor de

Fome - O Avarento, de Moliére; A Casa de Bernarda Alba,

Sousa e Vladimir Franklin.

de F. G. Lorca e Constantino Marquês de Carabaz, de JM
Fraga (Teatro Viteotónius); Proof, de David Auburn, Os
Amores de Dom Perlimpimpim Com Beliza Em Seu Jardim, de F. G. Lorca (Teatro Aveiro); MX6, de JM. Fraga
a partir de Seis Mulheres sob escuta, de Jaime Rocha,
Romeu e Julieta, O Magifico Reitor, Viriato, 1755, O Grande
Terramoto, de Filomena Oliveira e Miguel Real (Teatro da
Trindade); A Cosmética do Inimigo, de Amelie Nothomb,
Os Marginais, de JM. Fraga a partir de Bernardo Santareno (Efémero Teatro); O Casamento do Pequeno Burguês,
de B. Brecht (CETA); Happy Hour, a partir de Eu sei que
vou-te amar, de Arnaldo Jabor, Close-up, a partir de As
Criadas, de Jean Genet (Projeto Independente); Mitodópulos, de JM. Fraga (Teatro Viriato); A Exceção e a Regra,
de B. Brecht, Falar Verdade a Mentir, de Almeida Garrett,
Crónicas, Inquirições e Retratos: Contributos para a Identificação do Rei Primeiro D. Afonso Henriques O Conquistador, de JM. Fraga (Teatro da Academia Viseu); Closer,
e O Apartamento, TENDA produções; Rossio, Teatro Vi-
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MASTERCLASS

11 MAI

ELOGIO DO FEIO NA ARTE: FEALDADE NO SÉC. XX
orientação LUÍS CALHEIROS

sex 19h00 | 45 min. palestra + 30 min. conversa
público-alvo interessados na temática
lotação 50 participantes
Entrada gratuita
inscrições junto da bilheteira do Teatro Viriato

Na linha de apresentação de teses de doutoramento
em torno da criação artística, Luís Calheiros foi convidado pelo Teatro Viriato a orientar a masterclass Elogio do Feio na Arte: Fealdade no Séc. XX.
Partindo do documento académico, Luís Calheiros
aborda o conceito de belo-feio e qual o impacto deste na arte do século XX, particularmente na arte da
pintura.
O artista recorre ainda a vários ensaístas que estudaram a fenomenologia do feio, como Umberto Eco,
Raymond Polin, Pedro Azara ou Karl Rosenkranz, bem
como diversos movimentos artísticos do século XX.
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SINOPSE DA TESE
ELOGIO DO FEIO NA ARTE FEALDADE NO SÉCULO XX
O presente texto regista um trabalho de investigação no qual foi avançada uma tese teórica interpretativa, de perfil disciplinar da História da Arte, que tenta fazer uma hermenêutica estética do novecentismo, propondo o conceito de Belo-feio
como o conceito estético sub-categorial identificador da metade da criação artística de mais relevante impacto cultural da
Arte do Século XX, designadamente na arte da pintura, que será a disciplina artística abordada.
A abordagem teórica da fenomenologia estética particular e da sua caracterização axiológica fundamentou-se no pensamento filosófico de autores como Aristóteles, I. Kant, G.W.F. Hegel ou nos «Mestres da Suspeita», F.W. Nietzsche, K. Marx
e S. Freud. Foram também consultados vários ensaístas que estudaram especializadamente a fenomenologia do Feio e
a sua determinação teórico-crítica enquanto sub-categoria integrável no sistema estético, como Umberto Eco ou ainda,
por exemplo Lydie Krestovsky, Raymond Polin, Eugénio Trias, Pedro Azara, entre outros, ou sobretudo Karl Rosenkranz,
discípulo de G. W. F. Hegel, que foi um dos autores basilares do estudo teórico do feio e da fealdade artística.
Os juízos críticos do discurso argumentador, que se pretenderam inequívocos na análise interpretadora das evidências
empíricas da fenomenologia estudada, basearam-se, para efeito de prova factual, na demonstração pela imagem, a partir
dos inúmeros exempla das obras da fealdade estética dos movimentos artísticos do Século XX, ou de artistas independentes contemporâneos, expostos em indispensáveis anexos iconográficos. A partir das obras de arte estudadas foi configurado o novo paradigma estético novecentista. Foi feita uma exposição por um alargado bloco de ilustração do advento das
novas formas e dos novos conteúdos artísticos do Século XX, que revelam o apogeu estético de uma fealdade que povoa
ubíqua a arte da pintura da centúria, simultaneamente registo testemunhal e transfiguração sublime da fealdade real
desses tempos hodiernos.
Luís Calheiros

BIOGRAFIA
LUÍS CALHEIROS
Nasceu em 1952, em Viseu. Artista Plástico, pintor, de-

Provas Públicas (PPCCAP) (2001), no Instituto Superior

senhador, gravador, crítico de arte, ensaísta. Professor

Politécnico de Viseu, IPV, com a dissertação final A Des-

de Estética e História da Arte do Século XX. Licenciado

confiança Estética dos Últimos Tempos. Reflexões sobre

em Belas-Artes, Curso Superior de Pintura, (1982), pela

Estética, Crítica de Arte e História da Arte do Século XX

ESBAP, Escola Superior de Belas Artes do Porto (atual

(1994). Doutorado em História da Arte (2015), pela Fa-

FBAUP, Faculdade de Belas-Artes da Universidade do

culdade de Letras da Universidade de Coimbra, FLUC,

Porto). Frequência da Licenciatura em História, na Fa-

com a tese Elogio do Feio na Arte. Fealdade no Século

culdade de Letras da Universidade de Coimbra. Prestou

XX (2014). Professor na Escola Superior de Educação
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de Viseu, ESEV, IPV, docente do Departamento de Comunicação e Arte. Lecionou, durante duas décadas, as
disciplinas teóricas de Estética, Movimentos Artísticos
do Século XX, Arte e Cultura, Cultura Visual. Na mesma
instituição ainda leciona, presentemente, disciplinas
práticas, a saber: os ateliers de Pintura e de Desenho,
do curso de Licenciatura em Artes Plásticas e Multimédia. Pinta a óleo e a têmpera, desenha a lápis de grafite
e a caneta de tinta, grava em metal a talhe-doce. Trabalha no seu atelier, no Paço de Fráguas, casa solar da
sua família, em Fráguas, Mosteiro de Fráguas, no Vale
de Besteiros, Tondela, Viseu. Expôs o seu trabalho em
dez exposições individuais, e esteve representado em
inúmeras exposições coletivas. Representado em exposições nacionais: quatro edições da Bienal de Arte de
Vila Nova de Cerveira (1982, 1984, 1986, 2006), a 3ª Exposição Geral de Artes Plásticas da Fundação C. Gulbenkian
(1986), as exposições gerais de arte moderna no Porto:
a grande exposição coletiva 80 anos de Arte no Porto
(1986), e a grande exposição ESBAP-FBAUP, realizada
no Edifício da Alfândega do Porto (1995). Representado
em várias exposições no estrangeiro: Inglaterra, Espanha, Brasil e Bélgica (Europália, Bruxelas, 1991). Obras
suas pertencem ao acervo de inúmeras coleções, públicas e privadas, portuguesas e estrangeiras.
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LEITURAS

16 MAI

NOITE FORA

LEITURAS E CONVERSAS SOBRE TEATRO
organização SÓNIA BARBOSA e TEATRO VIRIATO | artista convidado GUILHERME GOMES

qua 21h30 | 120 min. aprox. | m/ 16 anos
lotação 30 participantes
Entrada gratuita
inscrições junto da bilheteira do Teatro Viriato

Para a segunda sessão de Noite Fora convidámos

Artista convidado Guilherme Gomes

Guilherme Gomes para partilhar uma obra à sua

Intérpretes Sónia Teixeira,

escolha. Para esta sessão, recuamos até à segunda

Paulo Matos e Guilherme Gomes

metade do século passado, em território europeu,

Obra O Horácio, de Heiner Müller

com o texto O Horácio, de Heiner Müller.
Noite Fora é um momento de leitura de textos teatrais, partilhado entre os artistas que os propõem
e o público participante. Um momento para conhecer textos e autores, mas também para conhecer a
relação que o artista tem com eles. Um momento
para escutar palavras, imaginar universos e discutir
possibilidades. Num ambiente informal e acolhedor
onde se privilegia a fruição, o pensamento e a partilha de ideias, envolvendo todos os participantes.
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BIOGRAFIAS
SÓNIA BARBOSA
Nasceu em Barcelos. Viveu no Porto entre 1994 e 2002.

pal de Sta. Maria da Feira, Associazione Historia-Roma,

Viveu em Roma (Itália) entre 2002 e 2009. Vive em Viseu

Universidade de Génova, Lugar Presente/Companhia

desde 2009. Licenciou-se em Estudos Teatrais na ES-

Paulo Ribeiro, Teatro Viriato, APPDA-Viseu, Associação

MAE do Porto em 1999. Ao longo de quase 20 anos tem

Naco, Fundação Lapa do Lobo, etc). Atualmente leciona

trabalhado em teatro, principalmente como atriz, mas

Interpretação, no Curso articulado de dança, 8º ano e no

também noutros papéis (criadora, encenadora, figuri-

curso livre de Teatro na Escola Lugar Presente, Viseu.

nista, cenógrafa, produtora, assistente…), com diversos

É docente da disciplina de Interpretação do 3º ano do

artistas e contextos entre Portugal e Itália. Entre eles

curso de Artes do Espetáculo – Interpretação da Esco-

encontramos Nuno Cardoso, Andrej Sadowsky, Pierre

la Profissional Eptoliva, Tábua. É também docente na

Voltz, Fortunato Cerlino, Francesco Saponaro, Luciano

licenciatura de Animação Cultural e na Pós-Graduação

Melchionna, Emanuela Guaiana, Cristina Pezzoli, Leti-

de Teatro Aplicado na Escola Superior de Educação de

zia Russo, Nicolai Karpov, Anton Milenin, Mammadou

Viseu.

Diuome, Maurice Bénichou, Alejandra Manini, Graeme
Pulleyn, Rafaela Santos, Joana Craveiro, Madalena Vic-

Sónia Barbosa frequenta o Doutoramento em Estudos

torino, Giacomo Scalisi, Nuno Nunes e Rogério de Car-

de Teatro na Faculdade de Letras da Universidade de

valho. Desde que regressou a Portugal tem-se dedicado

Lisboa, com o Projeto/Tese Projeto Karamázov pesquisa

cada vez mais às suas próprias criações e encenações.

e criação teatral a partir da obra Os Irmãos Karamázov,

Entre elas encontram-se o Crime e Salvação, a partir de

de Fiodor Dostoiévski. As linhas diretrizes do seu tra-

Marguerite Yourcenar, (Naco, 2009), Pinóquio, a partir de

balho passam por uma preocupação com o estreitar a

Carlo Collodi, (Companhia Paulo Ribeiro/Teatro Viriato,

comunicação com o público, evidenciando as componen-

2010), Os malandros, a partir de Bertolt Brecht (Projeto

tes emocional, sensorial e de relação física entre espe-

Off, 2011), Eira, a partir de Ana de Castro Osório e Vergílio

táculo e espectador; e uma cuidadosa escolha dos textos

Ferreira (Naco, 2011), ÁrvoreSer, a partir de Ítalo Calvino

e das temáticas, onde a palavra na sua forma e no seu

(Teatro Viriato, 2012), Suspenso, a partir de Saviano, Dos-

conteúdo é muito valorizada.

toievski, Henry Miller e Dylan Thomas (Jardins Efémeros,
2012), Um Sonho, a partir de W. Shakespeare (Projeto Off,
2013), Babel, de Letizia Russo (Propositário Azul, 2013),
Pequenos Delitos, vários autores (Projeto Off, 2014) Dentro, a partir de Anton Tchekov e outras histórias da vida
(Jardins Efémeros, 2014), Volfrâmio – Cenas duma aldeia
de camponeses mineiros, a partir do romance Volfrâmio,
de Aquilino Ribeiro (Projeto Off, 2015) e Ivan ou a Dúvida, a partir de Os Irmãos Karamázov, de F. Dostoiévski
(Estreia no Teatro Viriato, 2017), entre outras. Em 2018,
iniciará o projeto de leituras de teatro Noite Fora. Orienta
laboratórios, aulas de teatro e expressão dramática em
vários contextos desde o ano de 2000 (Câmara Munici-

dim
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GUILHERME GOMES
Licenciado em Teatro pela Escola Superior de Teatro e
Cinema de Lisboa. Integrou o elenco de algumas telenovelas e séries televisivas, tais como: A única Mulher
(2016), Beijo do Escorpião (2014), Filhos do Rock (2013) e
Música Maestro (2013).
Na área do cinema fez parte do elenco de Ruth, de António Botelho, Turno da Noite, de Hugo Pedro, Depois dos
Nossos Ídolos, de Ricardo Penedo, e Segunda Porta à Direita, de José Nogueira.
No entanto, é no teatro que tem vindo a desenvolver a
maioria dos seus trabalhos. Destacando a sua participação em projetos mais recentes como Um D. João Português, de Luis Miguel Cintra, Jardim Zoológico de Vidro,
de Jorge Silva Melo, Topografia, do Teatro da Cidade, A
Estupidez, de Rafael Spregelburd, entre outros.
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© João Fiadeiro

DANÇA

19 MAI

FROM AFAR IT WAS AN ISLAND
de JOÃO FIADEIRO | RE.AL

sáb 21h30 | 90 min. | m/ 12 anos
preço A: 103 (plateia e camarotes) / 7,503 (frisas frontais)/ 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág. 74)

A nova criação de João Fiadeiro vai buscar o título do

Conceito e direção João Fiadeiro

livro para crianças do designer italiano Bruno Muna-

Codireção Carolina Campos

ri. Nesta obra, Munari constata que a perceção está

Performers e cocriadores Adaline Anobile, Carolina Campos, Iván Haidar,

intimamente ligada ao contexto e à relação, bastando

Julián Pacomio e Nuno Lucas

uma pequena mudança na perspetiva ou escala para

Conceção visual Nadia Lauro

uma linha se transformar numa estrada, uma poeira

Espaço sonoro Jonathan Saldanha

num planeta, uma pedra numa ilha.

Desenho de luz e direção técnica Leticia Skrycky
Dramaturgia Leonardo Mouramateus

Partindo deste princípio e de jogos de perceção

Encomenda Alkantara Festival 2018

apresentados no livro, João Fiadeiro cria uma dra-

Coprodução Alkantara /Teatro D. Maria II (Lisboa), Festival DDD (Porto,

maturgia coreográfica, onde ao longe, aquilo que os

Matosinhos e Gaia), Teatro Viriato (Viseu), Teatro Avenida (Castelo Branco),

performers dizem e fazem, aparenta ter sentido. Mas

Centre National de la Danse (Paris)

à medida que o tempo avança, percebemos que eles

Produção executiva RE.AL

não se dirigem para lado nenhum e que não repre-

Difusão Something Great

sentam nada mais para além das suas presenças.

Residências artísticas Atelier Real, Espaço Alkantara e Armazem 22

Eles deslocam-se e dirigem-se para algum lugar.

Projeto financiado por República Portuguesa - Cultura / DGArtes –

Mas o lugar para onde vão é aquele de onde nunca

Direção-Geral das Artes

saíram. Um lugar onde o tempo está, ao mesmo tem-

Apoio Câmara Municipal de Lisboa / Polo Cultural Gaivotas | Boavista

po, suspenso e em expansão. Um lugar onde o fim e
princípio se confundem, o dentro e o fora se invertem
e o centro e a periferia se misturam.
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SOBRE FROM AFAR IT WAS AN ISLAND
Este projeto contará com uma pequena equipa de performers que transita da peça precedente (a Adaline Anobile, a Carolina
Campos e o Iván Haidar) e que serão, por isso, os “fieis depositários” da (d)obra anterior, condição para que este projeto se
mantenha em diálogo com o meu “corpo de trabalho”. A este grupo juntar-se-ão dois performers com quem nunca tinha trabalhado antes – o Nuno Lucas e o Julián Pacomio – e que irão garantir que nos mantenhamos atuais em relação às questões/
afetos propostos como ponto de partida para este trabalho. A direção do projeto será repartida com a Carolina Campos com
quem mantenho uma colaboração intensa desde há 5 anos em torno da relação entre a Composição em Tempo Real (sistema
de composição e improvisação que desenvolvo desde 1995) e a criação coreográfica. O meu retorno à criação coreográfica
em 2014 (depois de um hiato de 5 anos onde me dediquei a processar e a sistematizar a CTR) deveu muito à nossa relação.
Em relação ao colaboradores que irão ajudar a construir os espaços (visuais, sonoros e dramaturgicos) deste trabalho, iremos contar com a sensibilidade e experiência da Nadia Laura, artista visual e cenógrafa francesa, com quem há muito quero
trabalhar. Ela aborda o espaço da mesmíssima maneira que eu abordo o tempo (de forma dilatada, suspensa e expandida)
e a expectativa é que nos encontrar exatamente a meio, onde o tempo e o espaço se encontram e produzem aquilo a que
poderíamos chamar de “duração”. Terei ainda como colaborador próximo o cineasta Leonardo Mouramateus, com quem já
me cruzei várias vezes na sua condição de cineasta. Desta vez a nossa colaboração será ao nível da dramaturgia e mais do
que a sua experiência de realizador, convocará a sua sensibilidade de cinéfilo e guionista. A sua inclusão no grupo acontece
por sabermos que queremos que o “drama” deste trabalho tenha como influencia o imaginário que tem origem no cinema
e que os diálogos (entre corpos e vozes e coisas) tenha como referencia o quotidiano que esta disciplina tão bem captura.
Para o espaço sonoro, irei colaborar pela primeira vez com o compositor Jonathan Uliel Saldanha. Na minha trajetória tive o
privilégio de trabalhar com muitos compositores extraordinários (Miguel Azguim, Nuno Rebelo, Victor Rua ou Arnold Habel)
que deixar uma marca importante no meu percurso e não tenho dúvida que o mesmo se passará com o Jonathan que, como
eu, pensa a com-posição como algo que se posiciona-com, que emerge enquanto ecossistema. A conectar isto tudo. teremos
a Leticia Skrycky que, para além da luz, fará a direção técnica do projeto e que terá a responsabilidade de tecer uma membrana invisível que conecte todas as forças envolvidas: entre performers e colaboradores, entre o trabalho e o teatro; entre
os desejos e as possibilidades.
João Fiadeiro / outubro de 2017

BIOGRAFIAS
CONCEITO E DIREÇÃO | JOÃO FIADEIRO
Os primeiros anos da sua trajetória artística, no inicio

vimento pós-moderno americano Judson Dance Theatre

dos anos 80, estiveram ligados a técnicas de dança mais

e com a Nova Dança Belga, alterando de forma radical-

formais como o Ballet, Graham ou Taylor, tendo dançado

mente a sua relação com a dança, passando a praticar

nesse período na Companhia de Dança de Lisboa e no

de forma intensiva a técnica de contacto-improvisação,

Ballet Gulbenkian. Em 88 entrou em contacto com o mo-

ao mesmo tempo que era influenciado pelos métodos
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de composição de Trisha Brown ou Wim Vanderkeybus.

Entre 2011 e 2014 codirigiu, com a antropóloga Fernanda

Esse deslocamento levou-o a aproximar-se de criado-

Eugénio, o centro de investigação AND_Lab em Lisboa,

res-pensadores como Vera Mantero, Francisco Camacho

que teve um papel chave na sistematização e processa-

ou André Lepecki (entre outros) com quem criou o cole-

mento desta ferramenta. João Fiadeiro é regularmente

tivo Pós d’Arte, um dos projetos pioneiros da Nova Dança

convidado a lecionar em escolas e mestrados de dança

Portuguesa. Em 1990, dá inicio à sua prática coreográfica

em Universidades da Europa e América do Sul. É artista

regular e funda a Companhia RE.AL que para além da

residente do teatro Viriato em Viseu no quadriénio 2018-

criação e difusão dos seus espetáculos, apresentados

2021 e frequenta o doutoramento em Arte Contemporâ-

com regularidade um pouco por toda a Europa, acolhe

nea do Colégio das Artes da Universidade de Coimbra.

e programa (na Malaposta, Ginjal, Capital e Atelier Real)
artistas emergentes e eventos transdisciplinares como
os LAB/Projetos em Movimento. No fim da década de 90
dá inicio à investigação da Composição em Tempo Real,
uma ferramenta teórica-prática de apoio à criação, decisão e colaboração, que enquadra atualmente toda a
sua atividade enquanto artista, investigador e pedagogo.

DRAMATURGIA | LEONARDO MOURAMATEUS
É natural de Fortaleza. Realizador audiovisual e pes-

nacional de Fotografia do MASP. Leonardo trabalha ainda

quisador de dramaturgia em dança, Leonardo dirigiu os

como roteirista e montador, e é coorganizador da Mostra

curtas Fui à Guerra e não te Chamei (2010), Dias em Cuba

Percursos, do Curso de Cinema e Audiovisual da UFC.

(2011), Europa (2011), Charizard (2012), Mauro em Caiena
(2012) e Lição de Esqui (2013). Seus trabalhos foram exibidos e premiados em festivais nacionais, como a Mostra
de Tiradentes e o Festival de Brasília, e em outros nove
países. Ganhou o Prémio de melhor curta-metragem na
IV Semana dos Realizadores, e na 35ª edição do Cinéma du
Réel, no Centre Pompidou, em Paris. Em 2013, foi convidado a instalar três de seus filmes na 1ª Bienal Inter-

ESPAÇO CÉNICO | NADIA LAURO
Artista visual e designer, desenvolve seu trabalho em

de móveis urbanos. Concebeu a cenografia para desfi-

múltiplos contextos, incluindo dança contemporânea,

les de moda (John Galliano e Kattahari), coconcebeu

arquitetura paisagística e moda. Cria imagens, instala-

videos-environnement apresentados na Europa, Japão

ções visuais para muitos projetos coreográficos. Colabo-

e Coreia.

ra com os coreógrafos e intérpretes Ami Garmon, Vera
Mantero, Benoît Lachambre, Frans Poesltra, Barbara
Kraus, Latifa Laabissi e Jennifer Lacey. Em 2000 recebeu
um New York Dance and Performance Award (The Bessie).
Participou de projetos de improvisação, com curadoria
de Meg Stuart, David Hernandez e Christine De Schmedt, Benoît Lachambre e Andrew Harwood. Em 1998,
criou o Squash Cake Bureau com o arquiteto Laurence
Cremel para desenvolver design de paisagens e projetos
dim
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PERFORMERS E COCRIADORES
ADALINE ANOBILE

do MPECV durante o mesmo curso com Artea. É gradua-

Nasceu na Suíça e vive em Bruxelas. Estudou Design de

do em Filosofia pela UNED. Entre 2015 e 2017 participa

Têxtil antes de prosseguir a sua investigação em dança e

no programa de Estudos Avançados em Práticas Críticas

completar um Mestrado em Coreografia no ex.e.r.ce, em

do Museu Reina Sofía organizado por Arteano âmbito do

Montpellier. Trabalha tanto como performer como co-

projeto Teatralidades Expandidas.

reógrafa, participando ainda em projetos colaborativos e
interdisciplinares, que incluem artes visuais e filosofia.

Projetos recentes: Asleep Images com a Tabakalera e a

O seu trabalho foi apresentado na Europa e nos Estados

Junta de Extremadura (2017/18), Espacio Hacedor com La

Unidos.

Casa Encendida, Festival Frinje Madrid e Leal_Lav (2016),
Psicosis Expandida (2015) e My Turin Horse (2012) trabalhos em artes cénicas que exploram a ideia de copia, remake, tradução e apropriação de materiais estrangei-

CAROLINA CAMPOS

ros. Depicting Khartoum y Depicting Juba (Arte, politica e

É brasileira e atualmente reside em Lisboa. É licenciada

sociedade) que tiveram lugar por ocasião da indepen-

em Comunicação e pós-graduada em Fotografia. Come-

dencia da Republica do Sudão do Sul. Surroundings (per-

çou a trabalhar com dança em 1998, na Cia Municipal de

formance e instalação de imersão) com Medialab-Prado

Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, tendo-se mudado

Madrid, Universidade de Salamanca e Festival Interna-

para o Rio de Janeiro em 2007, onde foi bailarina da Lia

cional de Artes de Castilla y Leon.

Rodrigues Cia de Danças até 2011. Tem colaborado e desenvolvido experiências com artistas nacionais e estrangeiros, dos quais destaca Cláudia Dias (PT), Calixto Neto
(BR), Ivan Haidar (AR), Sezen Tongus (TUR), Julia Salaro-

NUNO LUCAS

li (BR) e Coletivo Qualquer (ES/ BR). Desde 2012, colabo-

Atualmente vive entre Lisboa e Paris. Começou a revelar

ra com João Fiadeiro, desde a formação e investigação a

aptidão para a comédia aos cinco anos. Estudou no con-

partir da Composição em Tempo Real, passando pela pro-

servatório de música (guitarra e voz). Estreou-se como

gramação do Atelier RE.AL, ou na criação coreográfica.

intérprete com o coreógrafo Miguel Pereira no Teatro

É intérprete e cocriadora da última peça do coreógrafo O

Nacional D. Maria II, em 2001. Em 2003, é convidado por

Que Fazer Daqui Para Trás. Trabalha atualmente enquan-

João Fiadeiro para conceber os seus primeiros esbo-

to assistente e ensaiadora da peça O Limpo e o Sujo de

ços coreográficos no LAB10. Licencia-se em Economia

Vera Mantero.

na Universidade Nova de Lisboa em 2004. A solo criou
I Could Write a Song (2015). Em colaboração criou com:
Hermann Heisig Pongo Land (2008) e What comes up,
must go up (2009); com Márcia Lança Trompe le Monde

IVÁN HAIDAR

(2010) e Por esse Mundo Fora (2016); com Pieter Ampe,

É argentino e no seu país trabalha no campo da perfor-

Gui Garrido & Hermann Heisig a coming community

mance e da pesquisa teatral. É membro do grupo Vuelve

(2012). Como intérptete destaca o trabalho com: Miguel

en Julio e do festival DANZAFUERA. Recebeu apoio de

Pereira, Joris Lacoste, Rita Natálio, Ivana Müller e Mala

várias instituições como o Instituto Nacional de las Ar-

Voadora.

tes, do Prodanza e do Fondo Nacional de las Artes. O
seu trabalho já foi apresentado na Índia, Suíça, Espanha,

Na sua formação foram determinantes os cursos de

Inglaterra, Japão, Brasil, Uruguai e Chile, entre outros.

Pesquisa e Criação Coreográfica no Fórum Dança e
ex.e.r.ce no CCN Montpellier, sob a direção de Mathilde
Monnier e Xavier le Roy, onde foi bolseiro da Fundação
Calouste Gulbenkian. Leciona regularmente composi-

JULIÁN PACOMIO

ção/performance em vários países, para adultos assim

Espanhol, licenciado em Belas Artes, com  mestrado em

como para crianças.

Prática Cénica e Cultura Visual (MPECV). Foi cordenador
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TEATRO

24 a 26 MAI

FILHOS DO RETORNO
de JOANA CRAVEIRO TEATRO DO VESTIDO

qui, sex e sáb 21h30 | 140 min. | m/ 12 anos
preço 53 // descontos não aplicáveis // ESPAÇO DA PALAVRA (dia 25 MAI)

Como é que as gerações que não viveram o período

Um espectáculo que se deseja transformador para

do colonialismo português directamente se relacio-

quem o faz e para quem o vê. Ou não fosse esta uma

nam com as memórias dos pais? A nostalgia passa

história problemática.

de pais para filhos, ou as memórias são guardadas

Joana Craveiro (a autora do texto escreve de acordo com a antiga ortografia)

em baús sem chave, que ninguém quer abrir? Como
é a relação da geração dos filhos com o processo de
descolonização e com o 25 de Abril? E qual a ideia

Texto, direção, cocriação Joana Craveiro

de África que ficou nestas famílias? E histórias fora

Cocriação e interpretação Cláudia Andrade, Daniel Moutinho,

destas caixas do colonialismo...? Histórias de alguns
que chegaram depois, existem?

Lavínia Moreira, Marina Albuquerque e Rafael Rodrigues
Assistência e colaboração criativa Rosinda Costa e Tânia Guerreiro
Iluminação João Cachulo

Estas são algumas das perguntas de partida que dão

Produção Cláudia Teixeira

corpo a Filhos do Retorno, um espectáculo do Teatro

Estagiária de produção Mafalda Rôla

do Vestido que se constrói a partir de testemunhos de

Estagiários ESAD Joana Silva, João Ferreira e Vera Bibi

uma geração (ou de mais do que uma) que, não tendo

O Teatro do Vestido é uma estrutura financiada pela República

vivido o período colonial português directamente, o

Portuguesa / Ministério da Cultura / DGArtes

reviveu não obstante através das memórias e experiências directas dos pais ou familiares próximos.
E, a par destas memórias do colonialismo e da des-

CONVERSA

colonização, este espectáculo resgata também uma

25 MAI | sex 19h00

história ímpar que não se inscreve na experiência

ANTÓNIO GIL CONVERSA com JOANA CRAVEIRO

colonial mas sim no seu pós, no tempo de construção
de um novo país.

60 min. | m/ 12 anos | Entrada gratuita

dim
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SOBRE FILHOS DO RETORNO
Os cinco atores olham para uma fotografia e tentam reconstituí-la, por vezes com a ajuda de alguns elementos do público.
Nem sempre a imagem original denuncia a paisagem africana ou indiana, mas todas partilham a mesma fixação de um tempo que, no momento do clique, se queria eternizar como sendo de felicidade. Mesmo que o não fosse. São imagens que cada
um dos atores vasculhou nos baús familiares, nas histórias dos seus pais e avós, à procura de pistas para o que terá sido
a vida dos seus ascendentes nas antigas colónias portuguesas. A ideia da reconstituição dirigida por Joana Craveiro – em
mais um espetáculo em que esgravata num período da História de Portugal pouco contado e envergonhada e culpadamente
varrido para debaixo do tapete – é talvez exemplar daquilo que trata Filhos do Retorno: a tentativa de alcançar uma memória,
sabendo sempre que aquilo a que acede será, porventura, um fragmento de uma grande narrativa e em que nunca se sabe
verdadeiramente quanto daquilo que vemos e ouvimos esconde e elimina para sempre tanto do que aconteceu.
Gonçalo Frota, in jornal Público

Em Portugal há filhos de colonos e de soldados que cresceram com as “histórias de África” a selarem pactos de silêncio e de
ficção, e o Teatro do Vestido quis levá-las para a zona iluminada do palco. Em Filhos do Retorno, há cinco atores que sabem
do sabor do feijão frito em óleo de palma, do cheiro do amendoim cru, do balanço da morna a fixar cada domingo de festa da
infância, do altar da avó a juntar Buda, a Senhora de Fátima e elefantes de tromba levantada (para dar sorte), cinco atores
com uma história ligada ao habitar das ex-colónias portuguesas que Joana Craveiro quis desencadear e transformar em
matéria dramatúrgica, continuando o trabalho de Um Museu Vivo de Memórias Pequenas e Esquecidas e a dramaturgia da
pós-memória dos descendentes de Retornos, Exílios e Alguns Que Ficaram.
Maria João Guardão, in jornal Diário de Notícias

BIOGRAFIAS
JOANA CRAVEIRO
Joana Craveiro é diretora artística do coletivo Teatro do

Performance da Roehampton University, em Londres,

Vestido, que fundou em 2001, e no qual dirigiu mais de

sobre formas de transmissão da memória do Estado

30 projetos até ao momento, tendo escrito a maioria

Novo, 25 de Abril e PREC. A relação entre os aconteci-

deles e participado igualmente como atriz e cocriadora.

mentos históricos e as suas representações no presen-

Tem o curso de formação de atores da Escola Superior

te, bem como a recolha de memórias e histórias de vi-

de Teatro e Cinema (1997), é licenciada em Antropologia

das, e as cartografias poéticas e afetivas das cidades são

pela Universidade Nova de Lisboa, FCSH (2003), e tem o

algumas das questões a partir das quais Joana Craveiro

Mestrado em Encenação pela Royal Scottish Academy of

e o Teatro do Vestido têm trabalhado ao longo dos últi-

Music and Drama (2004). Terminou, recentemente, um

mos 15 anos, e, mais recentemente, no seu projeto Um

doutoramento no departamento de Teatro e Estudos da

Museu Vivo de Memórias Pequenas e Esquecidas – estrea-
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do em Lisboa em novembro de 2014, foi considerado pelo

o 2o Curso de Encenação do Programa Gulbenkian de

Expresso e pelo Público como um dos 10 melhores es-

Criatividade e Criação Artística, por Alexandre Kelly, dos

petáculos de 2014, tendo sido igualmente nomeado para

Third Angel, em 2007, e para o qual criou o espetáculo

melhor espetáculo do ano pela Sociedade Portuguesa de

No 33, que marcaria o início do seu trabalho a solo so-

Autores, e tendo recebido o Prémio do Publico do Festival

bre autobiografia e memória. Foi docente de projetos de

de Teatro de Almada em 2015. Partes deste espetáculo

interpretação nas seguintes instituições: Royal Scottish

foram apresentadas também em Nova Iorque, Bristol,

Academy of Music and Drama (2004); Escola Superior de

Londres, Skopje, Montreal e Barcelona. Da sua forma-

Teatro e Cinema (2004-06); Chapitô EPAOE (2007); Uni-

ção complementar destaca as duas escolas de verão

versidade de Évora (2009). É docente do Curso de Teatro

sucessivas pelo ex-coletivo de performance Goat Island

da Escola Superior das Artes e do Design, nas Caldas da

(agora Every House Has a Door), em julho de 2008 e 2009

Rainha, desde 2007.

na School of the Arts Institute, em Chicago, bem como

ROSINDA COSTA
Licenciada em Teatro - Atores pela Escola Superior de

(São Paulo); Sobre Rodas e O Nada, coreografia Ana Rita

Teatro e Cinema, com o Curso Profissional de Teatro de

Barata, Voarte; Lan em Fuga, enc. Rosinda Costa, copro-

Cascais e o Curso Básico de Piano. Encontra-se de mo-

dução MãoSimMão/Voarte; Nós Matámos o Cão Tinhoso,

mento a realizar o mestrado em Arte Multimédia - Au-

enc. Nuno Pino Custódio, Teatro O Bando; Donde Esta La

diovisuais - na Faculdade de Belas-Artes, Universidade

Frontera, no Laboratorio Arte Alameda, Cidade do Méxi-

de Lisboa. Integra a estrutura da companhia Teatro do

co, apoiado pela GDA e pela Casa da América Latina; Je-

Vestido e destaca o seu trabalho como atriz criadora em

rusalém, enc. João Brites, coprodução Teatro O Bando e

Até comprava o teu amor (mas não sei em que moeda é

CCB; Companhia de Bailarinas, enc. Nuno Pino Custódio,

que se faz esta transação); Retornos, Exílios e os que fica-

FIAR 2008; Contos Contados com Som, Miso Music Por-

ram; Esta é a minha cidade e eu quero viver nela; Tropeçar;

tugal. Foi artista convidada para a 2ª edição do projeto

Chegadas; Pássaro e Porque na noite terrena sou mais fiel

piloto 10x10 do Descobrir - Programa Gulbenkian Educa-

que um cão, dirigidos por Joana Craveiro. Do seu traba-

ção para a Cultura e Ciência e cocriadora dos ateliers de

lho como atriz fazem parte Quarentena, enc. João Brites,

vFilosofia com crianças, Cérebros Metafísicos, Fábrica

Teatro O Bando; Mar Alto Atrás da Porta, enc. Rafaela

das Artes/CCB.

Santos, coprodução Magnólia Teatro e Companhia Folias

TÂNIA GUERREIRO
Nasceu em Lisboa, em 1974. Tem o Curso de Forma-

Luiza e Miguel Seabra, com o Teatro do Silêncio em Na

ção de Atores da Escola Superior de Teatro e Cinema,

Margem da Vida de Gao Xingjian, e Rádio Pirata, encena-

de Lisboa (2002) e o Master of Drama in Acting da Royal

ções de Maria Gil, e com o GTO-LX no projeto de Teatro

Scottish Academy of Music and Drama, de Glasgow

Fórum, Os Nossos Pais. Internacionalmente destaca a

(2003, para o qual recebeu a Bolsa de Jovens Criadores

sua participação como performer em Corpo Ilícito, com

do Centro Nacional de Cultura. É licenciada em Direito

direção de Guillermo Gomez-Peña por La Pocha Nostra

pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

coletivo sedeado em São Franciso; em The Voices, com

Em 2013/2014 frequenta o mestrado em Gestão e Estu-

texto e direção de Tim Etchells, pela companhia britâni-

dos da Cultura, ramo Gestão Cultural no ISCTE. Émem-

ca Forced Entertainment; e também a sua participação

bro do Teatro do Vestido desde 2001, tendo participado

em Lost Ones uma criação coletiva com direção de Mat-

como atriz e cocriadora na maioria das produções. Como

thew Lenton, pela companhia escocesa Vanishing Point.

atriz destaca o seu trabalho com o Teatro Meridional em

Em 2009 integra a equipa do CCB/Fábrica das Artes, o

À Manhã, de José Luís Peixoto, encenação de Natália

projeto educativo do Centro Cultural de Belém.
dim
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AINHOA VIDAL
Desde pequena trabalhou o seu corpo, desde a ginásti-

po começou um percurso como figurinista trabalhando

ca de competicão às técnicas de dança clássica e con-

para Madalena Vitorino, Giacomo Scalisi, Susana Gas-

temporânea. Trabalhou como intérprete para Madalena

par, Marina Navais, Filipa Francisco, Teatro do Vestido

Vitorino, Aldara Bizarro, Cláudia Nóvoa, Joana Providên-

e Circolando. Coreografa vários solos e peças de grupo

cia, Sofia Neuparth, Pedro Gil, Giacomo Scalisi, Teatro

unindo o teatro, a dança e o trabalho da roupa para a

do Vestido, Teatro Bando, Jean Paul Bucchieri, Bruno

transformação do intérprete.

Dizien, Circolando, Companhia Instável, Comédias do
Minho, Hello!Earth, Circolando. Desde há algum tem-

JOÃO CACHULO
João Cachulo Faria Lopes Alves nasceu em Lisboa em

verão, Os Vivos, Rua de Dentro, Pedro e Inês, Ainda não é o

1984. Iniciou a sua carreira em 2001 nos Artistas Unidos

fim, Olhos de Gigante, Jangada de Pedra, Equívoco e Yer-

como assistente de cenografia. Como responsável técni-

ma, A Casinha de Chocolate, As Casas, Made in Eden, Lixo,

co, desenhador de luz ou direção técnica, trabalhou com:

Irene, LAN em FUGA, Fronteira, A Menina dos Meus Olhos,

Teatro Maria Matos; O Bando; Artistas Unidos; Vo’Arte;

O Nada, Fragas, Edge, Alcovas Brancas, Fragile, Morreste-

Museu do Oriente; Mundo Perfeito; Máquina Agradável;

-me, Fala-me também do Fado, Até comprava o teu amor,

Produções Independentes; Teatro do Vestido; Ainhoa Vi-

Quarentena, Raízes da Curiosidade, Pedro Joia a solo, Uma

dal; Fábrica das Artes; Festival de Almada; Gulbenkian;

viagem à terra, Um Museu Vivo de Memórias Pequenas e

AvanteTeatro; Gambozinos e Peobardos. Já fez os dese-

Esquecidas. Atualmente, trabalha como freelancer em

nhos de luz dos espetáculos: Morcegos, Cabeça de Pregos

projetos onde aprofunda o vídeo como arte de iluminar.

sem Cabeça, A Linha da Viagem, Os Vivos, A Caça, Em Brasa, Jerusalém, A Saga, Afonso Henriques, Nós Matámos
o Cão Tinhoso!, Crucificado, D. Quixote, A Noite, Pino do

CLÁUDIA TEIXEIRA
Natural de Guimarães, nasceu em 1983. Licenciada em

área da comunicação, onde assume, também, funções

Jornalismo e mestre em Informação, Comunicação e

na área da produção. No Citemor produz obras de Fran-

Novos Media pela Faculdade de Letras da Universida-

cisco Camacho, Angélica Liddell, Paulo Castro, John

de de Coimbra, tem também um curso profissional de

Romão, Dinis Machado, Sergi Faustino, Rafael Alvarez,

Design Gráfico (FLAG). No decurso do seu percurso

Teatro do Vestido, entre outros. Colabora com o festival

académico, experimenta o jornalismo através do Jornal

de Montemor-o-Velho até 2014, ano em que integra a

Universitário de Coimbra e faz uma breve passagem pela

equipa do Teatro do Vestido.

RUC (Rádio Universidade de Coimbra). Enquanto estudante, trabalhou na bilheteira do Teatro da Cerca de São
Bernardo, em Coimbra, onde se aproxima do teatro e
das artes performativas. Em 2010, é convidada a colaborar com o Citemor – Festival de Montemor-o-Velho, na

52 · dim

© João Tuna

OFICINA

26 MAI

LABORATÓRIO DE UMA HISTÓRIA PROBLEMÁTICA
orientação JOANA CRAVEIRO | TEATRO DO VESTIDO

sáb 10h00 às 13h00 e 14h30 às 17h30
m/ 16 anos | lotação 15 participantes
preço 153

Trabalhar as matérias da criação teatral, tendo como

Nota: para participar neste laboratório não é neces-

ponto de partida o espetáculo Filhos do Retorno, é a

sário ter vivido a história ou ter uma relação pessoal

proposta do Teatro do Vestido para o Laboratório de

com ela. A inquietação e a curiosidade bastam. Os

uma História Problemática. Joana Craveiro desafia

participantes devem trazer alguns materiais que co-

os participantes a mergulhar na memória e na his-

lecionem, que sirvam de inspiração, ou que perten-

tória problemática do colonialismo português (e das

çam às suas famílias.

histórias e memórias que decorrem do processo de
descolonização pós 1974) de forma a experimentar a
construção e a reconstituição de novas/antigas memórias e a sua apresentação performativa.
O laboratório irá desenvolver-se a partir das experiências pessoais dos participantes, dos seus arquivos, dos
seus interesses, ou dos livros que foram colecionando,
filmes, imagens e inquietações. O Teatro do Vestido
propõe olhar a história nos olhos, fazer perguntas e
fazer teatro com isso.

O Teatro do Vestido é uma estrutura financiada pela República
Portuguesa / Ministério da Cultura / DGArtes

dim

· 53

© José Alfredo

PERFORMANCE

02, 04 e 05 JUN

DE DENTRO PARA FORA E DE PERNAS PARA O AR
(E PARA O CHÃO)
uma criação TEATRO DO VESTIDO

sáb 11h30 | 45 min.
público-alvo famílias c/ crianças m/ 5 anos | lotação 20 participantes | preço 1,503
seg e ter 10h30 e 15h00 | 45 min.
público-alvo grupos escolares (dos 5 aos 9 anos) | lotação 1 turma p/ sessão | preço 1,503

Dentro do Teatro Viriato (lugar mágico e cheio de Re-

Texto e direção Joana Craveiro

cantos), há Coisas que os olhos Comuns não veem,

Interpretação Sónia Barbosa

mas que estão lá, vivem lá, andam por lá. Que histórias

Colaboração criativa Rosinda Costa

e Coisas (e, muito importante, Pessoas), se escondem

e Tânia Guerreiro

lá dentro das paredes, atrás das portas e fora da hora
dos espetáculos?

Produção Cláudia Teixeira
O Teatro do Vestido é uma estrutura financiada pela República Portuguesa / Ministério da Cultura / DGArtes

Quisemos saber e, então, fomos à procura, porque não
há outra forma de Saber Coisas. Esta é uma visita de
dentro do Teatro Viriato para fora dele, com Pessoas,
Coisas, Histórias e Lugares dentro.
Joana Craveiro (a autora do texto escreve de acordo com a antiga ortografia)
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BIOGRAFIAS
TEATRO DO VESTIDO
O Teatro do Vestido é um coletivo teatral fundado em

acerca da realidade. A companhia trabalha em cola-

2001, que realizou até ao momento 36 criações, bem

boração, com direção artística de Joana Craveiro. Em

como diversas outras iniciativas de partilha dos seus

2012, o Teatro do Vestido recebeu uma menção honrosa

métodos de trabalho, leituras encenadas, e desenvolveu

atribuída pela APCT – Associação Portuguesa de Críticos

um programa pedagógico regular entre 2006 e 2010. O

de Teatro por “uma atividade aberta a todas as formas

trabalho da companhia pauta-se pela pesquisa e expe-

de arte, atenta a todos os cidadãos e curiosa de tudo o

rimentação, bem como pelo desenvolvimento de uma

que se passa no mundo em que as pessoas vivem.” Um

dramaturgia original, com base em diversos pontos de

Museu Vivo de Memórias Pequenas e Esquecidas, foi no-

partida. Caracteriza-se ainda por uma forte relação com

meado para melhor espetáculo de teatro pela Sociedade

espaços de apresentação variados, tanto em contextos

Portuguesa de Autores e considerado um dos melhores

urbanos quanto rurais, bem como com o desenvolvi-

10 espetáculos do ano pelos jornais Público e Expresso.

mento de iniciativas que visam a criação de uma comunidade de espectadores atentos e implicados na reflexão

JOANA CRAVEIRO
Joana Craveiro é diretora artística do coletivo Teatro do

centemente, no seu projeto Um Museu Vivo de Memórias

Vestido, que fundou em 2001, e no qual dirigiu mais de

Pequenas e Esquecidas – estreado em Lisboa em novem-

30 projetos até ao momento, tendo escrito a maioria

bro de 2014, foi considerado pelo Expresso e pelo Públi-

deles e participado igualmente como atriz e cocriadora.

co como um dos 10 melhores espetáculos de 2014, tendo

Tem o curso de formação de atores da Escola Superior

sido igualmente nomeado para melhor espetáculo do ano

de Teatro e Cinema (1997), é licenciada em Antropologia

pela Sociedade Portuguesa de Autores, e tendo recebido

pela Universidade Nova de Lisboa, FCSH (2003), e tem o

o Prémio do Publico do Festival de Teatro de Almada em

Mestrado em Encenação pela Royal Scottish Academy of

2015. Partes deste espetáculo foram apresentadas tam-

Music and Drama (2004). Terminou, recentemente, um

bém em Nova Iorque, Bristol, Londres, Skopje, Montreal

doutoramento no departamento de Teatro e Estudos da

e Barcelona.

Performance da Roehampton University, em Londres,
sobre formas de transmissão da memória do Estado

Da sua formação complementar destaca as duas esco-

Novo, 25 de Abril e PREC.

las de verão sucessivas pelo ex-coletivo de performance
Goat Island (agora Every House Has a Door), em julho de

A relação entre os acontecimentos históricos e as suas

2008 e 2009 na School of the Arts Institute, em Chicago,

representações no presente, bem como a recolha de

bem como o 2o Curso de Encenação do Programa Gul-

memórias e histórias de vidas, e as cartografias poé-

benkian de Criatividade e Criação Artística, por Alexan-

ticas e afetivas das cidades são algumas das questões

dre Kelly, dos Third Angel, em 2007, e para o qual criou o

a partir das quais Joana Craveiro e o Teatro do Vestido

espetáculo No 33, que marcaria o início do seu trabalho a

têm trabalhado ao longo dos últimos 15 anos, e, mais re-

solo sobre autobiografia e memória. Foi docente de prodim
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jetos de interpretação nas seguintes instituições: Royal

de Teatro da Escola Superior das Artes e do Design, nas

Scottish Academy of Music and Drama (2004); Escola

Caldas da Rainha, desde 2007.

Superior de Teatro e Cinema (2004-06); Chapitô EPAOE
(2007); Universidade de Évora (2009). É docente do Curso

SÓNIA BARBOSA
Nasceu em Barcelos. Viveu no Porto entre 1994 e 2002.

Interpretação, no Curso articulado de dança, 8º ano e no

Viveu em Roma (Itália) entre 2002 e 2009. Vive em Viseu

curso livre de Teatro na Escola Lugar Presente, Viseu.

desde 2009. Licenciou-se em Estudos Teatrais na ES-

É docente da disciplina de Interpretação do 3º ano do

MAE do Porto em 1999. Ao longo de quase 20 anos tem

curso de Artes do Espetáculo – Interpretação da Esco-

trabalhado em teatro, principalmente como atriz, mas

la Profissional Eptoliva, Tábua. É também docente na

também noutros papéis (criadora, encenadora, figuri-

licenciatura de Animação Cultural e na Pós-Graduação

nista, cenógrafa, produtora, assistente…), com diversos

de Teatro Aplicado na Escola Superior de Educação de

artistas e contextos entre Portugal e Itália. Entre eles

Viseu.

encontramos Nuno Cardoso, Andrej Sadowsky, Pierre
Voltz, Fortunato Cerlino, Francesco Saponaro, Luciano

Sónia Barbosa frequenta o Doutoramento em Estudos

Melchionna, Emanuela Guaiana, Cristina Pezzoli, Leti-

de Teatro na Faculdade de Letras da Universidade de

zia Russo, Nicolai Karpov, Anton Milenin, Mammadou

Lisboa, com o Projeto/Tese Projeto Karamázov pesquisa

Diuome, Maurice Bénichou, Alejandra Manini, Graeme

e criação teatral a partir da obra Os Irmãos Karamázov,

Pulleyn, Rafaela Santos, Joana Craveiro, Madalena Vic-

de Fiodor Dostoiévski. As linhas diretrizes do seu tra-

torino, Giacomo Scalisi, Nuno Nunes e Rogério de Car-

balho passam por uma preocupação com o estreitar a

valho. Desde que regressou a Portugal tem-se dedicado

comunicação com o público, evidenciando as componen-

cada vez mais às suas próprias criações e encenações.

tes emocional, sensorial e de relação física entre espe-

Entre elas encontram-se o Crime e Salvação, a partir de

táculo e espectador; e uma cuidadosa escolha dos textos

Marguerite Yourcenar, (Naco, 2009), Pinóquio, a partir de

e das temáticas, onde a palavra na sua forma e no seu

Carlo Collodi, (Companhia Paulo Ribeiro/Teatro Viriato,

conteúdo é muito valorizada.

2010), Os malandros, a partir de Bertolt Brecht (Projeto
Off, 2011), Eira, a partir de Ana de Castro Osório e Vergílio
Ferreira (Naco, 2011), ÁrvoreSer, a partir de Ítalo Calvino
(Teatro Viriato, 2012), Suspenso, a partir de Saviano, Dostoievski, Henry Miller e Dylan Thomas (Jardins Efémeros,
2012), Um Sonho, a partir de W. Shakespeare (Projeto Off,
2013), Babel, de Letizia Russo (Propositário Azul, 2013),
Pequenos Delitos, vários autores (Projeto Off, 2014) Dentro, a partir de Anton Tchekov e outras histórias da vida
(Jardins Efémeros, 2014), Volfrâmio – Cenas duma aldeia
de camponeses mineiros, a partir do romance Volfrâmio,
de Aquilino Ribeiro (Projeto Off, 2015) e Ivan ou a Dúvida, a partir de Os Irmãos Karamázov, de F. Dostoiévski
(Estreia no Teatro Viriato, 2017), entre outras. Em 2018,
iniciará o projeto de leituras de teatro Noite Fora. Orienta
laboratórios, aulas de teatro e expressão dramática em
vários contextos desde o ano de 2000 (Câmara Municipal de Sta. Maria da Feira, Associazione Historia-Roma,
Universidade de Génova, Lugar Presente/Companhia
Paulo Ribeiro, Teatro Viriato, APPDA-Viseu, Associação
Naco, Fundação Lapa do Lobo, etc). Atualmente leciona
56 · dim

© Rui Mota Pinto

MÚSICA || ESPAÇO ABERTO...

08 JUN

TRANGLOMANGO
VIRGÍNIA

sex 21h30 | 90 min. | m/ 3 anos
preço 53 // descontos não aplicáveis

Virgínia é o novo álbum dos Tranglomango que espe-

Voz, trompete e guitarra Catarina Almeida

lha a viagem que até à data fizeram desde o seu pri-

Acordeão e voz Ricardo Augusto

meiro trabalho em 2015: muitos concertos e estradas

Guitarra Bruno Pinto

tomadas, uma maior presença do grupo enquanto

Baixo e voz Ana Bento

coletivo na criação das canções e dos arranjos, novas
histórias, novas influências e ideias na forja.

Bateria Miguel Rodrigues
Convidados especiais Grupo de Cantares de Sobral de Pinho e Kika G.
Espaço cénico Patrícia Costa aka DonaPata

O imaginário popular e a tradição continuam a ser
inspiração e ponto de partida, mas não pesam nas
asas, antes servem de catapulta aos temas que integram este disco e que espontaneamente se compõem de estilos muito diversos, naturalmente agregados no rock.
Esta liberdade de compor e arranjar a que se dão os
Tranglomango traz uma doce instabilidade aos ouvidos, equilibrada pela endurance a que a maior parte
dos temas se submeteram entretanto ao vivo e pelas
opções de gravação em estúdio, mais orgânicas.

dim
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BIOGRAFIA
TRANGLOMANGO
Deu o TRANGLOMANGO na música portuguesa! Com a
formação instrumental clássica do rock à qual se junta
um acordeão, este grupo deixa-se influenciar pela música tradicional portuguesa como mote para a prática e
domínio de um som que funde estilos contrastantes. Temas originais com letras do grupo e de convidados constituem um objetivo presente e em ebulição destravada.
Três vozes em negócios harmónicos animam a morúmbia em qualquer cemitério de paróquia. Liguem os cátodos aos pontos cardeais do corpo e larguem a velhinha:
ela vai sacudir o pó do pé; é rock e chula!

58 · dim
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DANÇA

12 e 13 JUN

BIANCA BRANCA
a partir de FAUSTO GILBERTI | coreografia LEONOR KEIL

ter 10h30 e 15h00 | qua 10h30 e 15h00 | 30 min.
público-alvo grupos escolares m/ 4 anos | lotação 70 participantes | preço 1,503
qua 19h00 | 30 min. | m/ 4 anos
lotação 70 participantes | preço 43 // descontos não aplicáveis

Branco é a cor preferida de Bianca Branca, mesmo que

Coreografia Leonor Keil

muitos lhe digam que branco é uma cor sem cor. Em

Cenografia e figurino Henrique Ralheta

palco, Bianca Branca partilha de forma empolgante,

Desenho de luz Wilma Moutinho

os seus pequenos prazeres, sonhos, medos, desejos,

Sonoplastia Sérgio Milhano

todos eles de cor branca. Quando menos esperamos

Interpretação Marta Cerqueira

podemos ser surpreendidos por um sentimento muito

Assistente de cenografia

forte e de repente, o mundo fica de pernas para o ar.

e figurino Sebastião Soares

Mas mais humano e mais colorido. Com coreografia

Elaboração de cenário Joana Areal

de Leonor Keil, Bianca Branca tem como base de ins-

Produção executiva e agenciamento Culturproject

piração o conto Bianca, de Fausto Gilberti.

Uma encomenda
Maria Matos Teatro Municipal
Coprodução Maria Matos Teatro Municipal e Teatro Municipal do Porto

dim
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BIOGRAFIA
LEONOR KEIL
Nasceu em Lisboa em 1973. Iniciou os seus estudos em

Entre 2003 e 2014, foi responsável pela programação de

Dança na Escola de Dança de Maputo (Moçambique)

projetos pedagógicos do Lugar Presente. Escola de dan-

concluindo a sua formação na Escola de Dança do Con-

ça da companhia Paulo Ribeiro.

servatório Nacional de Lisboa.
Como intérprete entre dança e teatro, destaca a sua colaboração com Paulo Ribeiro, Olga Roriz, Tânia Carvalho,
Joana Providência, Madalena Vitorino, Marta Lapa, João
Fiadeiro, Charles Cré- Ange, Francisco Camacho, Amélia Bentes, Peter Michael Dietz, Javier de Frutos, Victor
Hugo Pontes, José Wallenstein, John Mowat, Cláudio
Hochman, Giacomo Scalisi, Rafaela Santos, Luis El Gris(
Pogo Teatro), Francisco Campos( Projeto Ruinas), Nuno
M. Cardoso (Cão Danado) e António Pires.
Foi assistente de ensaios do coreógrafo João Fiadeiro na
obra Branco sujo e de Paulo Ribeiro nas obras: New Age”
para o NDT III , Tristes Europeus – Jouissez Sans Entraves, Silicone Não, Memórias de um sábado com rumores
de azul e Masculine.
No cinema destaca a sua participação com Pedro Caldas
em É só um minuto, de Pedro Caldas, Contra Ritmo de
João Figueiras, Pas Perdu de Saguenail, O Barão e Cinesapiens de Edgar Pera
No âmbito do seu trabalho com a Companhia Paulo Ribeiro, foi-lhe atribuída uma Menção Honrosa pela sua
interpretação na obra Rumor de Deuses nos V Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine Saint Denis, 1996 e em 1999 foi-lhe atribuído o prémio Revelação
- José Ribeiro da Fonte pelo Instituto Português das Artes
do Espetáculo.
Em 2002, foi uma das intérpretes escolhidas para participar no programa Vif du Sujet do Festival d’Avignon, para
o qual convidou o coreógrafo Javier de Frutos (solo Solitary Virgin).
60 · dim

© Celeste Domingues

PALESTRA PERFORMATIVA

14 JUN

O TEATRO E A JUSTIÇA
com ÁLVARO LABORINHO LÚCIO

qui 21h30 | 60 min. palestra + 45 min. conversa
público-alvo interessados na temática e participantes da Ordem dos Advogados (OA)
preço 33 // inscrição prévia dos participantes do Congresso Nacional da OA junto do secretariado

Partindo-se do texto do monólogo de Anton Tchekhov,

texto que antecede, de tal maneira ele nos convida a

“Os Malefícios do Tabaco”, desenha-se uma linha para-

remetê-lo para o pensamento de Bertolt Brecht e para

lela na evolução do Teatro e da Justiça, e desenvolve-se

a consideração do seu tão decantado Verfremdungse-

uma reflexão ironicamente crítica sobre o nosso tem-

ffekt, ou efeito de distanciação ou estranhamento. E,

po, no qual se confrontam o pragmático e o utópico, a

todavia, é do primeiro que se trata.

ação sem pensamento e a busca criativa do futuro.
Ele também «Gents de Justice», como diria Daumier,
“Julgar uma pessoa não passa apenas por apreciar

falando, porém, como se de Teatro fosse, e interpelan-

um ato, mas também por penetrar num encadeamen-

do-nos, ainda ele, a pesquisar em busca do segredo

to de eventos inextrincáveis e imputar um deles a uma

que ata o Teatro e a Justiça num laço que o tempo e a

história em particular… Julgar é um distanciamento

História jamais lograram desatar. Tempo, esse, para o

permanente, um trabalho iniciado pelo símbolo e con-

qual nos proporemos aqui olhar de longe.

cluído pelo discurso. Uma vez terminados os debates

Álvaro Laborinho Lúcio

o juiz não fica completamente livre desse trabalho de
distanciamento. O rito não é apenas uma bola de ferro
presa à perna do juiz, é também um meio de este últi-

Coorganização Teatro Viriato

mo se emancipar de si mesmo. É disso testemunha a

e Congresso Nacional da Ordem dos Advogados

ritualização da deliberação, ou até a própria decisão.”
Transformássemo-nos nós, à maneira de Pirandello,

CONVERSA

em personagens à procura de um autor, e poucos che-

Intervenientes Álvaro Laborinho Lúcio, Sónia Barbosa (Encenadora)

garíamos a identificar em Antoine Garapon a autoria de

e Guilherme Figueiredo (Bastonário da Ordem dos Advogados)

dim
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BIOGRAFIA
ÁLVARO LABORINHO LÚCIO
Magistrado de carreira, é Juiz Jubilado do Supremo
Tribunal de Justiça. De 1980 a 1996, exerceu, sucessivamente, as funções de Diretor do Centro de Estudos
Judiciários, Secretário de Estado da Administração Judiciária, Ministro da Justiça e Deputado à Assembleia da
República. Entre 2003 e 2006, ocupou o cargo de Ministro
da República para a Região Autónoma dos Açores. Com
intensa atividade cívica é membro dirigente, entre outras, de associações como a APAV e a CRESCER-SER, de
que é sócio fundador. Com artigos publicados e inúmeras palestras proferidas, é autor de livros como A Justiça e os Justos (1999), Palácio da Justiça (2007), Educação,
Arte e Cidadania (2008 ), O Julgamento – Uma Narrativa
Crítica da Justiça (2012), Levante-se o Véu, este em coautoria (2011), e ainda os romances O Chamador (2014) e O
Homem Que Escrevia Azulejos (2016).
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DANÇA

24 a 28 JUN

APRESENTAÇÕES LUGAR PRESENTE
+ info em breve
www.teatroviriato.com | facebook.com/teatroviriato
www.lugarpresente.com

No palco do Teatro Viriato, entre os dias 24 e 28 de junho,

Alguns destes nomes são Vaslav Nijinsky, Martha Graham,

os alunos do ensino artístico especializado da Escola de

Merce Cunningham, Pina Bausch e Yvonne Rainner, entre

Dança Lugar Presente irão celebrar e homenagear os

muitos outros. Pela mão destes coreógrafos representa-

magníficos artistas do século XX.

-se um corpo e uma dança que exprime as questões do
mundo contemporâneo.

O século XX foi um período de grandes mudanças a nível
político, social, científico e cultural. A arte acompanhou e

O trabalho de alguns destes artistas serviu assim de mote,

exprimiu estas alterações, rompendo radicalmente com

para os trabalhos que serão apresentados nestes dias e

as estéticas anteriores.

que esperamos possam ser evocativos da riqueza criativa
da dança deste fascinante século.

Neste século foram criadas obras provocatórias que agitaram a sociedade, permitindo-se uma maior abertura

Integrado neste conjunto de espetáculos da Escola de

nas mentalidades. São disso exemplo a música Jazz ou o

Dança Lugar Presente, mas com uma temática distinta,

Rock’n’roll, a poesia de Fernando Pessoa e as pinturas de

será apresentado um programa composto por uma cria-

Pablo Picasso, Salvador Dali e mesmo de Paula Rego.

ção coreográfica da autoria de António Cabrita, interpretada pelos alunos finalistas do curso secundário de dança

Para a dança não foi diferente, muitos paradigmas foram

deste ano. O coreógrafo inspirou-se nas tradições folcló-

quebrados, para que novos valores fossem construídos,

ricas e na vivência social da dança para a elaboração de

através das obras de coreógrafos fantásticos que usaram

uma peça contemporânea com este grupo de jovens intér-

a dança de forma controversa, mas igualmente reveladora

pretes. Este programa será completado com a reposição

das contradições vividas pelas pessoas, neste conturbado

da coreografia de Filipa Francisco criada para o grupo de

século.

finalistas do ano letivo passado.
Ana Cristina Pereira

dim
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TEATRO

30 JUN

ÓRFÃOS
de DENNIS KELLY | encenação TIAGO GUEDES

sáb 21h30 | 100 min. aprox. | m/ 14 anos
preço A: 103 (plateia e camarotes)/ 7,503 (frisas frontais)/ 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág. 74)

Uma sala de jantar. Sentados numa mesa iluminada à

De Dennis Kelly

luz das velas estão Helen e Danny, no que parece ser

Encenação Tiago Guedes

uma celebração. De pé, junto à porta está Liam, irmão

Tradução Francisco Frazão

de Helen, a olhar para o casal. Helen e Danny olham-

Com Isabel Abreu, Romeu Costa e Tonan Quito

-no em silêncio. Ninguém diz nada. Liam está coberto

Cenário F. Ribeiro

de sangue. É com esta imagem fixa que começa a peça.

Desenho de luz Nuno Meira

Um retrato de família que vai criando na cabeça do es-

Desenho de som Pedro Costa

pectador um filme impossível e intolerável, que levanta

Vídeo Easy Lab / Leonor Pacheco

questões pertinentes sobre a origem do medo e a ne-

Coordenação de produção Manuel Poças

cessidade desesperada de nos sentirmos seguros com

Participação especial a designar

a nossa família.

Coprodução São Luiz Teatro Municipal
Apoio Câmara Municipal de Arronches,

Uma história de suspense contemporânea que trans-

Culturgest e Vinhos Gloria Reynolds

porta o espectador numa viagem arrepiante até a um

Apoio de figurinos Antony Morato e Silvian Heach

mundo que existe mesmo no fundo das nossas ruas.
Espetáculo criado com o apoio da

Órfãos fala da violência e de como ela se impõe nas nossas vidas. Fala de como a vida nos forma e nos deforma.
Fala das escolhas que nos definem.

64 · dim

República Portuguesa / Cultura, Direção Geral das Artes

SOBRE ÓRFÃOS
São vários os processos de destruição em curso durante a peça, e esse é um suplemento irrecusável. Até porque, admitindo
que a experiência lhe tem trazido um interesse cada vez maior pela sugestão em detrimento da explicitação, Tiago Guedes
adota uma via de contenção que obriga o espectador a implicar-se. As personagens não são estendidas como simplificações
preguiçosas em que “Liam se lê como um psicopata, Helen como uma mulher mazinha e Danny como um tipo fraco”. “Não
queria que as emoções fossem sublinhadas, para que não haja ninguém a guiar-nos emocionalmente”, explica. Em vez disso,
o encenador aposta num público que, imagina-se, tenderá a identificar-se mais com Danny – alguém “com um sentido moral
e ético mais de acordo com os padrões normais” –, mas cuja postura diante do espetáculo terá de ir além de conclusões
maniqueístas. Para Guedes, “o cinema e o teatro muitas vezes ilustram de mais, e obrigam a sentir de determinada forma”.
Nessas situações, confessa, não acha tanta graça e desinteressa-se.
Gonçalo Frota, in jornal Ípsilon

Nem sempre a família é o nosso aconchego. Nem sempre a violência se vê ao longe. Nem sempre o medo é o desconhecido,
nem sempre o conforto é exatamente onde deveríamos estar.
In Vogue

dim
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DANÇA

07 JUL

KALAKUTA REPUBLIK
coreografia SERGE AIMÉ COULIBALY

sáb 21h30 | 75 min (c/intervalo) | m/ 14 anos
preço A: 103 (plateia e camarotes)/ 7,503 (frisas frontais)/ 53 (frisas laterais) // descontos aplicáveis (ver pág. 74)

Seis bailarinos em palco imóveis. Quando um sétimo

Conceito e coreografia Serge Aimé Coulibaly

se junta ao grupo, tem início uma explosão enérgica e

Criação e interpretação Adonis Nebié, Marion Alzieu, Sayouba

uma marcha imparável, uma espécie de metáfora fu-

Sigué, Serge Aimé Coulibaly, Ahmed Soura, Ida Faho e Antonia

riosa que revela uma intensa vontade de viver. O pal-

Naouele

co começa assim a parecer-se com o Shrine, espaço

Criação musical Yvan Talbot

mítico e mágico, meio templo, meio discoteca, onde o

Criação de vídeo Eve Martin

nigeriano Fela Kuti costumava cantar a sua esperança
e a sua revolta, depois de rezar com a sua audiência.

Dramaturgia Sara Vanderieck
Assistente de coreógrafo Sayouba Sigué
Cenário e figurinos Catherine Cosme

Kalakuta Republik é um espetáculo coreográfico de

Desenho de luz Hermann Coulibaly

Serge Aimé Coulibaly inspirado em Fela Kuti, compo-

Direção técnica Sam Serruys

sitor, saxofonista, ativista político, inventor do Afro-

Produção Faso Danse Théâtre & Halles

beat e opositor aos governos repressores em África.

de Schaerbeek

O espirito de Fela é o fio condutor de toda a perfor-

Produção executiva Halles de Schaerbeek

mance. Contudo, este espetáculo não é uma biografia, é um estudo coreográfico emocionante de como o
envolvimento artístico pode interferir a nível político.
Kalakuta Republik é um pedaço de África sem clichés.
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Teresa Vale © foto Carlos Fernandes

16 -20 JUL’18
teatro viriato, viseu

dança clássica

laboratório coreográfico

ROGER VAN DER POEL

MENGHAN LOU

mind and movement
/ choreographic thinking tools

dança contemporânea

CATARINA CARVALHO
composição em tempo real

JOÃO FIADEIRO

SÃO CASTRO
dança contemporânea

ANTÓNIO CABRITA

INSCRIÇÕES
até 16 JUN na bilheteira do Teatro Viriato e em www.teatroviriato.com

PÚBLICO-ALVO
GRUPO A) dos 15 aos 18 anos (estudantes de dança);
GRUPO B) m/ 18 anos (estudantes e profissionais de dança);
GRUPO C) m/ 15 anos (não profissionais com experiência em dança).

PREÇOS
150€ p/ os grupos A e B (5 aulas diárias) · 100€ p/ grupo C (3 aulas diárias)

consulte o programa completo em www.pauloribeiro.com ou em www.teatroviriato.com

A Companhia Paulo Ribeiro e o Teatro Viriato promovem pela primeira vez o SUMMER LAB, um programa intensivo de formação em dança. Durante uma semana, formadores de renome nacional e internacional irão proporcionar o acesso a diversas
linguagens artisticas, métodos criativos, estilos e práticas do corpo, variando entre as técnicas de dança clássica e contemporânea, improvisação, laboratório coreográfico, assim como composição segundo o método do reconhecido coreógrafo
Wayne MacGregor.
Este programa de formação será um espaço privilegiado de aprendizagem, de partilha de experiências e de desenvolvimento
de práticas da dança através da pesquisa e construção de material fisico e sensorial num contexto dinâmico, contínuo e estruturado por cada formador, nas diferentes disciplinas.
Dividido em 3 grupos de trabalho, consoante idade e experiência, este SUMMER LAB tem como objectivo criar oportunidades
de aperfeiçoamento e evolução do potencial técnico e artístico de cada participante, numa relação de proximidade e partilha
com diferentes metodologias e formas de sentir e pensar o corpo.

Uma iniciativa de Companhia Paulo Ribeiro e Teatro Viriato
com a colaboração da Escola de Dança Lugar Presente
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OBJETIVOS

• Estimular os participantes para a compreensão das várias etapas de construção de um
objetivo de trabalho e da evolução de um pensamento de aprendizagem elaborado e
metódico;
• Contribuir para o acesso de alunos, profissionais de dança e pessoas interessadas em
dança a programas de formação que contemplem várias linguagens artísticas, métodos
criativos, estilos e práticas de Dança, assim como à aprendizagem informal; procurando
colmatar a falta de recursos, dificuldades e necessidades artísticas com que se debatem
escolas vocacionais e reforçando, por esta via, as parcerias possíveis e necessárias entre
escolas artísticas e entidades culturais, como companhias ou teatros.
• Potenciar oportunidades únicas de aprendizagem, de desenvolvimento, mas também de
emprego, fomentando a integração de futuros bailarinos das Escolas de Dança e/ou de
profissionais em estágios e/ou elencos de projetos e/ou companhias de dança internacionais, através de convites feitos por formadores, coreógrafos e/ou diretores artísticos.
• Promover um maior envolvimento de alunos e/ou profissionais da área da Dança na própria oferta cultural da região de Viseu, contribuindo para a criação de um interesse contínuo e maior envolvimento na programação mensal e contínua dos espaços e estruturas
culturais instalados, fomentando maior proximidade e dinâmica entre território, cultura
e projetos artísticos.
• Valorizar o papel da Companhia Paulo Ribeiro, em articulação com o Teatro Viriato e a
escola Lugar Presente, no posicionamento da cidade de Viseu como cidade privilegiada
para o desenvolvimento da Dança.
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ESPAÇO DA PALAVRA
ORIENTAÇÃO CLÁUDIA SOUSA*
público-alvo 3 aos 6 anos
lotação mínima 3 crianças
preço 23
Mediante marcação prévia (até 24 horas antes do espetáculo).

25 MAI

FILHOS DO RETORNO

Pensado para os mais novos, o Espaço da Palavra é uma atividade que o Teatro Viriato disponibiliza durante o tempo de
permanência em alguns dos espetáculos.
Partindo do tema central dos espetáculos em cena, o Espaço
da Palavra proporciona momentos de atividades participativas,
que incluem sessões de conto e exploração de livros, jogos
dramáticos, expressão plástica e outras brincadeiras. Cada
sessão é especial e permitirá brincadeiras e reflexões várias à
volta do tema, ou palavra-chave, de cada espetáculo.
Esta atividade é prestada mediante marcação prévia (até 24
horas antes do espetáculo), junto da bilheteira do Teatro Viriato e funcionará com um mínimo de três inscrições.

*Bacharel em Educação Social e licenciada em Animação Sócio Educativa, Cláudia Sousa foi uma das responsáveis pelo Serviço Educativo da Biblioteca Mun. Aquilino Ribeiro e pela
conceção da Biblioteca Itinerante EMA. Com uma larga experiência em atividades de animação é responsável, desde 2012, pelo projeto Flores de Livro, através do desenvolvimento
de sessões de conto, oficinas e formações um pouco por todo o país.
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© Carlos Ferandes

GALERIA TEMPORÁRIA
PALÁCIO DO GELO SHOPPING [LOCAL PISO 1 / LOJA 115 A]
A convite do Palácio do Gelo Shopping, o Teatro Viriato tem desenvolvido neste espaço comercial uma Galeria Temporária, na qual tem exposto o material de divulgação e de promoção ao longo do tempo, assim como exibido documentários. Para além do Teatro Viriato, também a Companhia Paulo Ribeiro, Companhia Residente no Teatro Viriato
desde 1998, têm dado a conhecer os seus trabalhos nesta Galeria Temporária. Esta iniciativa permite às duas estruturas culturais uma maior divulgação e promoção dos seus espólios.

TEATRO VIRIATO

COMPANHIA PAULO RIBEIRO

EXPOSIÇÃO

EXPOSIÇÃO

o7 ABR a 20 JUL

o7 ABR a 20 JUL

DAR CORPO À UTOPIA
fotografias de JOSÉ ALFREDO,

WALKING WITH KYLIÁN.
NEVER STOP SEARCHING

CARLOS FERNANDES,

de PAULO RIBEIRO

JOAQUIM LEAL e PAULO SABINO

fotografias de JOSÉ ALFREDO

DOCUMENTÁRIO

EXPOSIÇÃO

O7 ABR a 20 JUL

o7 ABR a 20 JUL

UBULÂNDIA
de ZITO MARQUES

UM SOLO PARA
A SOCIEDADE

produção TEATRO VIRIATO

de ANTÓNIO CABRITA
e SÃO CASTRO
fotografias de ANTÓNIO CABRITA

VÍDEO

o7 ABR a 20 JUL

WALKING WITH KYLIÁN.
NEVER STOP SEARCHING
de PAULO RIBEIRO
vídeo de TOMÁS PEREIRA
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© José Alfredo

SOBRE A IMAGEM DA TEMPORADA
DE CATHRIN LOERKE
O ponto de partida e referências bases da imagem criada são o espetáculo Kalakuta Republik, inspirada no lendário músico/compositor/saxofonista e ativista político
nigeriano Fela Kuti, que, no início da década de 1970,
e numa Nigéria sob domínio da então ditadura militar,
cria a Kalakuta Republik (República Libertada), uma comunidade artística, autodeclamada “independente”, de
casas de habitação, estúdios de gravação, enfermaria
e... discoteca, esta última chamada de “Shrine - o Santuário”, um lugar híbrido e mítico.
A nova imagem é assim dominada por uma explosão
de cores vivas, representando a multiculturalidade, as
ex-colónias tão presentes na peça Filhos do Retorno, a
guerra, a luta, as ilusões. Cathrin Loerke procura incorporar o poder da palavra tão presente em toda a nova
programação, como é o caso da peça Se eu vivesse tu
morrias.
Referências que se deixam abraçar por um globo espelhado, símbolo da globalização mas também na multiculturalidade que impera nas histórias e nas viagens
que a programação proporciona.

FICHA TÉCNICA
Capa Criação de Cathrin Loerke, a partir de fotos de Kalakuta Republik © Doune Photo e Sophie Garcia
Editada pelo Centro de Artes do Espectáculo de Viseu, Associação Cultural e Pedagógica
NIPC 504 570 870 · Depósito Legal 131367799 · ISSN 1646-4141

Todos os textos estão redigidos de acordo com as novas normas ortográficas, salvo algumas exceções.
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TODOS TÊM DIREITO À FRUIÇÃO
E CRIAÇÃO CULTURAL...
Art.º 78 da Constituição da República Portuguesa

O TEATRO VIRIATO É UM DOS
INSTRUMENTOS PARA GARANTIR ESSE DIREITO.
AGORA, SEM CUSTOS, PODE PARTICIPAR
NO FINANCIAMENTO DAS SUAS ATIVIDADES,
CONSIGNANDO 0,5% DO SEU IRS. ≥

NÃO CUSTA NADA!
504 570 870
CENTRO DE ARTES DO ESPETÁCULO DE VISEU
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E PEDAGÓGICA

≥
MODELO 3 CAMPO 11
11

CONSIGNAÇÃO DE 0,5% DO IRS/CONSIGNAÇÃO DO BENEFÍCIO DE 15% DO IVA SUPORTADO
ENTIDADES BENEFICIÁRIAS

Instituições culturais com estatuto
de utilidade pública (art.º 152.º do CIRS)

BEM HAJA!
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X

1103

NIF

IRS

5 0 4 5 7 0 8 7 0



IVA

EQUIPA

Paula Garcia Diretora-geral e de Programação • José Fernandes Diretor
Administrativo e Financeiro • Sandra Correia Assessora Administrativa e Financeira
• Raquel Marcos Assistente de Direção • Maria João Rochete Coordenação de
Produção • Carlos Fernandes Produção • Nelson Almeida e João Rodrigues
Técnicos de Palco • Paulo Matos Coordenador Técnico • Ana Filipa Rodrigues
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 Informática
• Cathrin Loerke Design Gráfico • Acolhimento do Público Aliosman Ahmed,
Ana Rilho, André Rodrigues, Bruno Marques, Carla Juliane, Catarina Ferreira,
Franciane Maas, Francisco Pereira, João Almeida, Luís Sousa, Ricardo Meireles,
Roberto Terra, Rui Guerra, Sandra Amaral e Vânia Silva.
O Teatro Viriato é gerido e programado pelo Centro de Artes do Espectáculo de
Viseu, Associação Cultural e Pedagógica.

Estrutura financiada por
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INFORMAÇÃO GERAL

BILHETEIRA
(Tel. Geral 232 480 110)
≥ NOVO HORÁRIO ≥
De seg a sex,
das 13h00 às 14h30 e 17h30 às 19h00.
Em dias de espetáculo das 18h00 às 22h00.
Em espetáculos a realizar de manhã, a bilheteira abre 1h antes do mesmo,
encerrando 30 minutos após o seu início.
Em espetáculos a realizar à tarde, aos sáb, dom e feriados, a bilheteira abre
às 13h00, encerrando 30 minutos após o início do espetáculo.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Assistência a pessoas
com deficiência motora.
(Agradecemos a sua solicitação
antecipadamente).

ESPAÇOS PÚBLICOS
Canto do Teatro (exposição permanente);
Internet wireless;
Foyer aberto em horário de Bilheteira e Bar.

BAR

Agora também em BOL (www.teatroviriato.com),
nos balcões dos CTT, na Fnac e Forum Viseu.

Em dias de espetáculo: 30 min. antes
do início da sessão - Acesso restrito
No final do espetáculo - Público geral

RESERVAS

VISITAS GUIADAS GRATUITAS

Reservas efetuadas por telefone e email. Os bilhetes reservados devem ser
levantados até 3 dias após a reserva e até pelo menos 24h antes da hora de
início do espetáculo. Não há lista de espera para eventuais desistências.

Sem animação e sem jogos.
À seg, ter e qua (mediante marcação prévia).

GRUPOS ESCOLARES
No caso de grupos escolares, por cada 10 alunos, um adulto tem direito a
bilhete gratuito.
Público carenciado e instituições de solidariedade social beneficiam de
bilhetes subsidiados por donativos dos Amigos do Teatro Viriato.
O Teatro Viriato estabeleceu uma parceria com a empresa de transporte de
passageiros União. Para mais informações ver página 68.
A confirmação das reservas e o levantamento dos bilhetes de grupos
escolares deverá ser efetuado, pelo menos, uma semana antes da data da
atividade.

CONDIÇÕES DE ACESSO
Após o início do espetáculo não é permitida a entrada na sala (nº 5 do Art.°
340 do Decreto-Lei no 315/95 de 28/11), não havendo lugar ao reembolso do
preço pago pelo bilhete.
O bilhete deverá ser conservado até ao final do espetáculo.
É expressamente proibido filmar, fotografar ou gravar, assim como fumar,
consumir alimentos ou bebidas.
À entrada, os espectadores devem desligar os telemóveis e outras fontes de
sinal sonoro.

DESCONTOS TEATRO VIRIATO (exceto quando indicado)

REDES SOCIAIS

50% Mecenas e Amigos (Adágio a Appassionato) do Teatro Viriato; Cartão
Municipal do Idoso; Cartão Municipal da Juventude e Cartão Jovem.

facebook

30% Famílias (Pai e/ou mãe com filhos menores) – o desconto incide sobre
os bilhetes dos adultos, aos menores é aplicado o Preço Jovem (53); Amigos
do Teatro Municipal da Guarda; Sócios da ACERT; Sócios do Cine Clube
de Viseu; Profissionais do Espetáculo; Funcionários da Câmara Municipal
de Viseu e SMAS, todos os restantes sócios e funcionários das Juntas de
Freguesias Urbanas e Municípios membros institucionais das Obras Sociais,
Grupos de >10 px e m/ 65 anos.

www.facebook.com/teatroviriato
www.youtube.com/user/teatroviriato
twitter www.twitter.com/Teatro_Viriato
instagram www.instagram.com/teatro_viriato/
youtube

Este programa pode ser alterado por motivos imprevistos.

15% Amigos Largo do Teatro Viriato e Professores.
Os descontos não são acumuláveis. Os bilhetes com desconto são pessoais e
intransmissíveis e obrigam à identificação na entrada quando solicitada.

DESCONTO PARA COMPRA ANTECIPADA
Até 20 dias antes do espetáculo no auditório (à exceção de grupos
escolares):
5% não acumulável com qualquer outro desconto.

ASSINATURAS
Livre* Descontos progressivos + espectáculos = + descontos

* Peça o seu cartão na bilheteira.
Em pacotes temáticos ou em espetáculos à sua escolha, as assinaturas permitem-lhe beneficiar de descontos
progressivos, ao selecionar com antecedência os espetáculos da sua preferência. Informe-se na bilheteira do Teatro Viriato.
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PLANTA DE SALA

17

Camarotes

19

18

19

18
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13
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12
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11

Plateia

13

13
15
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10
9

16

12
14

10

13
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12
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9
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H

10

7

6

9
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9

6

5
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8

5

4

7

E

7

4

3

6

D

6

3

2

5

C

5

2

1

4

B

4

1

3

A

3
2

1

1
1

2

3

4

5

6

7
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9
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11

12

13

14

15

16

Frisa B

Frisa A

2

Frisa D

11

Frisa C

8

Plateia

Camarotes

Frisas frontais

Frisas laterais

196 Lugares

22 Lugares

14 Lugares

56 Lugares

Preço A

Preço B

Preço C

Plateia 10,001*

Plateia 15,001*

Plateia 20,001*

Camarote 10,001
(descontos aplicáveis a
amigos & mecenas)

Camarote 15,001

(descontos aplicáveis a
amigos & mecenas)

Camarote 20,001
(descontos aplicáveis a
amigos & mecenas)

Frisas frontais 7,501

Frisas frontais 10,001

Frisas frontais 15,001

Frisas laterais 5,001

Frisas laterais 7,501

Frisas laterais 10,001

Outros Preços

Preço Jovem 5,001 **

≤ 30 anos (em espetáculos no auditório,
salvo indicação em contrário).

Preço Desempregado 2,501**

(em espetáculos no auditório, salvo indicação em
contrário e mediante apresentação de comprovativo do
Centro de Emprego ou Segurança Social).

*aplicáveis todos os descontos | **O preço Jovem e Desempregado não são aplicados nos camarotes
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Mecenas · 2018

Apoio · 2018

Apoio à divulgação · 2018

Amigos · 2018

Appasionato Dietmed •
Vivace AMOR LUSO • Dão · Quinta do Perdigão •
Sostenuto Abyss & Habidecor •
Allegro Bicos Matos e Casanova • Que Viso Eu? •
Moderato Quinta da Fata •
Andante Farmácia Avenida • Grupo de Amigos do Museu Nacional Grão Vasco •
Adágio Amável dos Santos Pendilhe • Ana Maria Albuquerque Sousa • Ana Maria Ferreira de Carvalho • Ana
Paula Rebelo • Benigno Rodrigues • Centro de Saúde Familiar de Viseu, Lda. • Conceição e Ricardo Brazete
• Eduardo Melo e Ana Andrade • Fernanda de Oliveira Ferreira Soares de Melo • Fernando Figueiredo
Augusto • Fernando Soares Poças Figueiredo e Maria Adelaide Seixas Poças • Isabel Pais e António Cabral
Costa • Isaías Gomes Pinto • João José Garcia da Fonseca e Maria José Agra Regala da Fonseca • José
Luís Abrantes • Júlia Alves • Magdalena Rondeboom e Pieter Rondeboom • Maria de Fátima Ferreira •
Maria de Lurdes Poças • Maria Isabel Oliveira • Marina Bastos • Martin Obrist e Maria João Obrist • Nanja
Kroon • Patrícia Mateiro Santos • Paula Cardoso • Paula Nelas • Paulo Marques • Raquel Balsa • Raúl
Albuquerque e Vitória Espada • Victor Domingues • 3XL-Segurança Privada •
Júnior Beatriz Afonso Delgado • Diana Sousa • Dinis Sousa • Eduardo Miguel de Amorim Barbosa • Gaspar
Gomes • Maria Leonor Martins • Margarida de Carvalho Loureiro • Matilde Figueiredo Alves • Pedro Dinis
de Amorim Barbosa • Rafael Cunha Ferreira • Rodrigo Morgado Gonçalves • Tomás Madureira.
E outros que optaram pelo anonimato.
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FAÇA-SE AMIGO...
A PARTIR DE 533 POR ANO!
Seja o primeiro a conhecer a programação e usufrua de bilhetes gratuitos e de
descontos no Teatro Viriato e em outras instituições culturais da região, nossas
parceiras.

·
·
·
·

·
·
·
·
·

ALGUMAS VANTAGENS:
Descontos na aquisição de bilhetes;
Oferta do Espaço da Palavra;
Benefícios fiscais;
Descontos idênticos aos sócios da ACERT para a programação
do Novo Ciclo ACERT/Tondela e aos sócios do Cine Clube de Viseu
para a respetiva programação;
Descontos na programação do Teatro Municipal da Guarda;
Descontos na Clínica Baccari (consultar tabela na clínica),
na PsicoSoma e na Vistuk (consultar tabela);
Descontos e isenção da jóia de inscrição no Forlife;
Isenção da jóia de inscrição nas aulas/cursos da Escola Lugar Presente;
Descontos na Mais Optica (informações na loja);
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VIRIATO TEATRO MUNICIPAL
Largo Mouzinho de Albuquerque
Apartado 2087 EC Viseu · 3501-909 VISEU
BILHETEIRA 232 480 119 · de seg a sex, das 13h00 às 14h30 e 17h30 às 19h00.
Em dias de espetáculo noturno das 18h00 às 22h00.
GERAL 232 480 110
SITE www.teatroviriato.com
E-MAIL geral@teatroviriato.com

MAIS INFORMAÇÕES:
Ana Filipa Rodrigues · Comunicação e Imprensa
E-mail anarodrigues@teatroviriato.com
Telefone 232 480 110
Serviço de imprensa online www.teatroviriato.com

