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Ricardo Pais regressa
ao Teatro Viriato com
'Sombras' na abertura
da nova temporada

Aquele que é considerado
um dos espectáculos mais
complexos de Ricardo Pais
abre, na próxima semana, a
no  va temporada do Teatro Vi -
ria to, em Viseu. 'Sombra - a
no ssa tristeza é uma imensa
alegria' é a peça que vai estar
em exibi ção de quinta-feira a
sábado. Um projecto transdis-
ciplinar - reú ne dança, teatro,
mú sica e ví deo - e que, para o
di rector ar tís tico do Teatro Vi -
riato, Paulo Ri beiro, é o "espec-
táculo de ma tu ridade" de Ri -
cardo Pais. 

Na apresentação do progra-
ma para os primeiros quatro
me ses de 2011, o director artís-
tico realçou que em "ano de
aus teridade", o Teatro Viriato
te rá uma programação de "in -
ten sa qualidade". "Vamos rece-
ber um leque de obras que
mar ca ram o ano de 2010", sus-
tentou Paulo Ribeiro.

Na área do teatro, destaque
pa ra a apresentação da peça 'A
Bela Adormecida', um trabalho
de Tiago Rodrigues com artis-
tas com mais de 60 anos, e, ain -
da, para a presença do Teatro
Me ridional com o projecto
'1974'.

Música
Continuando o percurso

pelas criações portuguesas,
agora na área da música, o
grupo constituído por Janita
Sa lomé, Ritinha Lobo, Yami e
Fi lipa Pais, apresentará, em Fe -
vereiro, Muxima, um álbum
que recupera o reportório do

Duo Ouro Negro.
Em Abril, e a fechar o qua dri -

mestre, a banda Dead Combo
vol ta ao palco do Teatro, agora
com a companhia da Royal Or -
questra das Caveiras. Também
em Fevereiro, o jazz volta ao
foy er às quartas-feiras e recebe o
Desidério Lázaro Trio, Nuno
Prata e Spyros Manesis Trio.

Dança
Na dança, de salientar o re -

gresso a Viseu do coreógrafo
Rui Horta e ainda a criação de
Jé rôme Bel para o bailarino Cé -
dric Andrieux e mais uma edi -
ção do Festival W-Est _ Where
(8 a 12 de Fevereiro).

Cinema
O cinema vai continuar a

mar car a programação do Tea -
tro Viriato com a exibição do
do cumentário José & Pilar.
Nesta área, e aproveitando a
par ceria entre o Teatro e o Fes -
tival Indielisboa, Viseu acol-
herá uma extensão do Indie Jú -
nior, destinadas aos mais jo -
vens. 

Uma actividade que integra
o Sentido Criativo, no qual es -
tão ainda previstas diversas ac -
tividades para diferentes públi-
cos.

A partir do dia 13 e até 8 de
Ju lho, o foyer será palco da ex -
posição 'Ás Artes', uma mostra
de fotografias de José Alfredo,
que retrata os diversos projec-
tos que o Teatro Viriato desen-
volveu com a comunidade no
úl timo ano.


