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Nathan, o Sábio
Um D. João Português
Macbeth
Morte de um
caixeiro-viajante
Tragédie

40 anos
em Almada

A

Companhia de Teatro de Almada
desenvolve no TMJB uma actividade só comparável à dos teatros
nacionais portugueses – acrescida da organização do maior festival de teatro do
País. A Programação de 2018 inscreve-se
na tradição dos teatros de repertório, com
textos de várias épocas que abordam temas diversificados, ao mesmo tempo que
acolhemos não só as estruturas públicas
de criação que nos acompanham desde a
abertura desta Casa, bem como os grupos
emergentes que encontram neste espaço
as condições – e o público – para se apresentarem. A relação com a Cidade cumpre-se ainda numa variada programação
para a infância e no acolhimento de iniciativas da Comunidade. A qualidade, o
rigor e o dinamismo desta equipa têm sido
reconhecidos não só pelos criadores que
nos visitam, como (e principalmente) pelos espectadores: ultrapassámos no final
de 2017 a marca dos 600 membros do
Clube de Amigos.
Apresentamos esta Programação ainda
sem sabermos qual será a subvenção estatal dos próximos quatro anos à nossa
Companhia, mas já com a certeza, pelo
regulamento do concurso público a que estamos sujeitos, de que esse montante não
ultrapassará o valor do ano passado – que
era o mesmo que nos fora atribuído em
1997, há 21 anos atrás. As prioridades
de quem governa o País – e num momento em que se publicita uma certa retoma
económica – não passam pelo investimento no Teatro. O percurso de companhias
como a nossa, que em 2021 celebrará 50
anos de existência, encontra-se inevitavelmente ameaçado se não se alterar o formato de financiamento do serviço público
que prestamos. E o que se perderá não é
só a memória do período da construção
da democracia em Portugal: é também a
formação cívica e humana das gerações
que vierem depois de nós.

JAN-dez 2018
Concerto de ano novo
Direcção musical de Sebastian Perłowski
oRquestRA metRopolitANA de lisboA

Um solo para a sociedade
Direcção de António Cabrita e São Castro
compANhiA pAulo RibeiRo e teAtRo ViRiAto

04 JANeiRo

23 e 24 FeVeReiRo

Nathan, o sábio

Orquestra Gulbenkian

Texto de Gotthold Ephraim Lessing
Encenação de Rodrigo Francisco
compANhiA de teAtRo de AlmAdA

Direcção musical de Pedro Neves

24 FeVeReiRo

12 a 28 JANeiRo

Samuel Úria

O libertino...

02 mARço

Texto de Luiz Pacheco
Encenação de António Olaio

Remexido

02 e 03 FeVeReiRo

02 e 09 mARço

A flauta mágica

Dança da chuva

Ópera de Wolfgang Amadeus Mozart
Direcção musical de Pedro Amaral
oRquestRA metRopolitANA de lisboA
e coRo de câmARA lisboA cANtAt

Texto e encenação de María Torres e Gonçalo Guerreiro
eleFANte elegANte teAtRo

03 e 04 mARço

07 FeVeReiRo

Um D. João Português

O fantasma
das melancias

A partir de Molière | Encenação de Luis Miguel Cintra
comp. mAscAReNhAs-mARtiNs, teAtRo ViRiAto e ccVF

10 e 11 mARço

De Claeyssen, Espina e Acuña
Encenação de Teresa Gafeira
compANhiA de teAtRo de AlmAdA

Nunca

10 a 18 FeVeReiRo

Texto e encenação de Rui Queiroz de Matos
teAtRo de mARioNetAs do poRto

Crise no Parque
Eduardo VII

17 e 18 mARço

Macbeth
De William Shakespeare | Enc. de Nuno Carinhas
teAtRo NAcioNAl são João

A partir de Herb Gardner
Encenação de João Mota
comuNA – teAtRo de pesquisA

17 e 18 mARço

10 FeVeReiRo

Lello Minsk
e o pianista de boite
16 e 23 FeVeReiRo

Aldina Duarte
17 FeVeReiRo

Lições de dança...
A partir de Bohumil Hrabal | Enc. de João Lagarto

23, 24 e 27 mARço

A noite da Dona Luciana
Texto de Copi | Encenação de Ricardo Neves-Neves
teAtRo do eléctRico

27, 30 e 31 mARço

RodRigo FRANcisco
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exposição

40 anos em Almada
Ao longo do ano apresentaremos uma exposição
documental, concebida plasticamente por
José manuel castanheira, que ocupará vários espaços
do tmJb. levantar o véu sobre o arquivo da ctA
será também uma forma de recordar Joaquim benite.

As aventuras de Guinhol

Tragédie

A partir do texto tradicional francês
Encenação de Teresa Gafeira
compANhiA de teAtRo de AlmAdA

Contos do abstrato

Direcção de Olivier Dubois
compAgNie oliVieR dubois

Direcção de São Castro e António Cabrita
compANhiA NAcioNAl de bAilAdo

19 mAio

27 e 28 outubRo

Passo

Os gatos

07 e 08 AbRil

Morte de um
caixeiro-viajante
Texto de Arthur Miller | Encenação de Carlos Pimenta
compANhiA de teAtRo de AlmAdA

13 AbRil a 06 mAio

O Barbeiro de Sevilha
A partir de Gioachino Rossini
Encenação de Teresa Gafeira
compANhiA de teAtRo de AlmAdA

21 e 22 AbRil

Um mini-museu vivo
de memórias...
Texto e direcção de Joana Craveiro
teAtRo do Vestido e ccb / FábRicA dAs ARtes

24 a 29 AbRil

Bela Adormecida
Direcção de Igor Gandra
teAtRo de FeRRo

05 e 06 mAio

Orquestra Sinfónica
Portuguesa
Direcção musical de Joana Carneiro

12 mAio

(I)migrantes
Criação colectiva
Encenação de Graeme Pulleyn
teAtRo do NoRoeste
– ceNtRo dRAmático de ViANA

12 e 13 mAio

Pastéis de nata
para Bach
Dramaturgia de Pedro Proença e Teresa Gafeira
Encenação de Duarte Guimarães
compANhiA de teAtRo de AlmAdA

19 e 20 mAio

Direcção de Ambra Senatore
compANhiA NAcioNAl de bAilAdo

A partir de T. S. Eliot | Enc. de Teresa Gafeira
compANhiA de teAtRo de AlmAdA

25 e 26 mAio

10 e 11 NoVembRo

p.s. Carmen

Verdi que te quero Verdi

Direcção de Margarida Belo Costa
compANhiA de dANçA de AlmAdA

A partir de Giuseppe Verdi | Enc. de Teresa Gafeira
compANhiA de teAtRo de AlmAdA

21 e 22 setembRo

17 e 18 NoVembRo

Humidade

Mayra Andrade

Texto de Bárbara Colio | Enc. de Rui Madeira
compANhiA de teAtRo de bRAgA

22 e 23 setembRo

D. Raposa e outros
animais

17 NoVembRo

Mártir
Texto de Marius von Mayenburg
Encenação de Rodrigo Francisco
compANhiA de teAtRo de AlmAdA

23 NoVembRo a 16 dezembRo

A partir das fábulas de La Fontaine
Encenação de Teresa Gafeira
compANhiA de teAtRo de AlmAdA

Música no salão

29 e 30 setembRo

Com Patrícia Vasconcelos

Carlão

30 NoVembRo e 01 dezembRo

29 setembRo

O romance da raposa

A história assombrosa...

01 a 16 dezembRo

A partir de Gaston Leroux
Encenação de Bruno Bravo
pRimeiRos siNtomAs

A partir de Aquilino Ribeiro | Enc. de Teresa Gafeira
compANhiA de teAtRo de AlmAdA

Proyecto Voltaire

12 e 13 outubRo

07 e 08 dezembRo

Muita tralha
pouca tralha

Gisela João

Direcção artística de Catarina Requeijo
FoRmigA AtómicA AssociAção cultuRAl
e teAtRo mARiA mAtos

13 e 14 outubRo

15 dezembRo

Concerto de Natal
Direcção musical de Jan Wierzba
oRquestRA metRopolitANA de lisboA

21 dezembRo

A boa alma de Sé-Chuão Companhia Nacional
de Bailado
Texto de Bertolt Brecht
Encenação de Peter Kleinert
compANhiA de teAtRo de AlmAdA

19 outubRo a 11 NoVembRo

28 e 29 dezembRo

• produções da ctA: entrada gratuita e 50% de desconto para os acompanhantes
• espectáculos acolhidos: 50% de desconto e até 30% de desconto para os acompanhantes
• Menu de refeição completa por 8€ e Menu Almoço por 6€ no Restaurante do Teatro
• 50% de desconto nas edições da companhia de teatro de Almada
• 20% de desconto nas Assinaturas para o Festival de Almada
• exclusividade na reserva de bilhetes para os espectáculos acolhidos
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Peças por onde o tempo não passa
estreado em Dezembro passado, Nathan, o sábio regressa ao TMJB para uma temporada até ao fim de Janeiro,
apresentando-se em Março no Teatro Nacional São João, no Porto. Da primeira sessão das Conversas com o público
que acontecerão até ao final da carreira — e na qual participaram Rodrigo Francisco e Manuela Nunes — extraímos
uma entrevista com o encenador do espectáculo. Durante a carreira da peça, as Conversas com o público decorrerão no foyer do teatro, aos Sábados à tarde, com representantes das três religiões abraâmicas.

Como surge o projecto de estrear este
clássico, nunca montado em Portugal?
Era um projecto antigo da Companhia. O
que é verdade é que não avançou, embora
eu tivesse pedido a tradução à professora
Yvette Centeno — e depois me tivesse
esquecido. Foi uma surpresa quando há
três anos a recebi, já publicada pela Gulbenkian. Li-a de imediato e pareceu-me
que (como acontece, aliás, em todas as
grandes peças) se tratava de uma história
ideologicamente muito clara. Esta versão
não é a integral. Mantivemos só cerca de
um terço da totalidade do texto. Mas, de
resto, quando li que a redução de Schiller
tinha mantido apenas um quarto, fiquei de
consciência tranquila...
E que princípios nortearam essa dramaturgia?
Dramaturgia é uma palavra simpática para
dizer cortar. E, neste caso, cortar foi sempre um exercício doloroso, porque estávamos perante um dos mais belos poemas
da dramaturgia mundial. Mesmo depois
dos ensaios de mesa, acabámos por reintroduzir algumas cenas. Talvez um tanto
inconscientemente, acabou por ganhar relevo nesta versão a história do jovem cavaleiro templário — que eu acho que é uma
espécie de protagonista escondido, e onde
pressinto laivos de um certo romantismo
avant la lettre.



Como é que um texto do final do século
XVIII, de um autor alemão, é recebi-

do no nosso País pelos espectadores de
hoje?
Os espectadores o dirão. Quando se monta
um texto clássico corre-se o risco de se ser
contemporâneo. As peças por onde o tempo não passa continuam a ser montadas
porque eventualmente nos dão algo que
outros textos, temporalmente mais próximos de nós, muitas vezes não têm. E eu
acho que essa coisa que muitas vezes falta
é a poesia. Pensemos na diferença entre a
pintura e a fotografia: se pararmos o carro à beira de uma estrada na Provença, no
Verão, e tirarmos uma fotografia, vamos
ficar com uma imagem muito bonita de girassóis — mas a pintura do Van Gogh traz
qualquer coisa aos girassóis que a foto dos
girassóis não tem. Quando se monta um
poema deste tipo, creio que o que está em
causa é proporcionar uma outra dimensão
à vida quotidiana e tributável das pessoas.
É claro que existem magníficas peças ditas
“realistas” — mas nesses textos eu acho
que a poesia também lá está, só que disfarçada de fotografia.

cénicos. A própria amplificação das vozes
não procura recriar a naturalidade — é
antes assumida como mais um elemento
da cena. Neste espectáculo existem, portanto, dois artistas, diria eu, mais visíveis
— o cenógrafo Pedro Calapez e o figurinista António Lagarto — e dois artistas
nos bastidores, que são técnicos da Casa:
o iluminador Guilherme Frazão e o sonoplasta Miguel Laureano. Estes elementos
equivalem-se e conjugam-se naquela caixa
preta onde o mais importante são os actores. No que toca àquilo que, em teatro, nós
chamamos as “marcações”, eu tenho desenvolvido uma estratégia de direcção que
consiste em dizer o menos possível aos intérpretes aquilo que devem fazer em cena
ou para onde é que devem ir. O que espero
é que o longo trabalho efectuado à mesa de
ensaios lhes sirva de base para serem eles
próprios a propor uma forma de ocupar o
espaço. A dada altura, nesses ensaios de
mesa, eles começam, sem dar por isso, a
mexer-se. São impulsos quase imperceptíveis. E é o sinal de que estão prontos para
saltar para o palco. | ConVErsa ConduzIda

Que importância teve a plasticidade na
encenação, nomeadamente nos figurinos, no cenário e na movimentação dos
actores?
Quando partimos para esta aventura tínhamos uma premissa: quaisquer elementos
marcadamente naturalistas não iriam bem
com este poema dramático. O objectivo
era que as palavras não tivessem de disputar o protagonismo com os elementos

Por

ÂngEla PardElha.

Nathan, o sábio
Texto de Gotthold Ephraim Lessing
Encenação de Rodrigo Francisco

12 a 28 JANeiRo
qui. a sáb. às 21h | qua. e dom. às 16h

Rodrigo
FRANCiSCo
Rodrigo Francisco (Lisboa, 1981)
estreou-se na escrita para teatro
com as peças Quarto minguante
(traduzida em francês e castelhano) e Tuning (traduzida em francês)
— ambas montadas por Joaquim
Benite, de quem foi assistente de
encenação entre 006 e 01. Na
CTA dirigiu Falar verdade a mentir,
de Almeida Garrett; Dança de roda,
de Arthur Schnitzler; Negócio fechado, de David Mamet; Um dia os réus
serão vocês: o julgamento de Álvaro
Cunhal, a partir da transcrição do
julgamento de 190; Em direcção
aos céus e Noite da liberdade, de
Ödön von Horváth; Kilimanjaro, a
partir de Ernest Hemingway; A tragédia optimista, de Vsevolod Vichnisevki; Migrantes, de Matéi Visniec; e
Bonecos de luz, a partir de Romeu
Correia. É director artístico da Companhia de Teatro de Almada e do
Festival de Almada.

© Paulo Pacheco

O balanço de uma vida sem regras
No mesmo ano em que o seu Teatro da Cornucópia cessou a actividade, Luis Miguel Cintra lançou-se num projecto-andarilho: a criação de um D. João, de Molière, a partir do trabalho comunitário desenvolvido em quatro cidades
portuguesas: Setúbal, Montijo, Viseu e Guimarães. Rodeando-se de um grupo de jovens intérpretes da sua família
artística, Cintra regressa ao palco onde se despediu como actor profissional. Para este espectáculo, construído
como se se tratasse de um road movie, convoca ainda outros textos de outros autores e outras épocas.

Para além da tua vontade de fazer um
espectáculo a partir de D. João, também
existiu neste projecto uma tentativa de
expor e discutir os actuais modos de
produção, adoptando um processo atípico e arriscado. de que maneira é que
esse percurso afectou o trabalho?
A produção está ligadíssima à parte artística. As pessoas pensam que é uma coisa à
parte, mas não é. Se estivesse a fazer um
espectáculo em condições ideais, a não
mexer uma palha a não ser dar a minha
opinião — como faria uma pessoa com
o meu currículo e a minha idade noutros
países —, não me sairia aquilo que sai da
luta para conseguir encontrar a maneira
certa e pessoal de falar das coisas. Neste
caso, é evidente que o resultado não tem
o acabamento, perfeição e rigor de outras
coisas que fiz, mas gosto mesmo que não
tenha. É sinal que estivemos a tentar coisas que não estavam previstas. Tivemos
mais olhos que barriga e desejámos qualquer coisa que não tínhamos experimentado. Tentámos dar um passo em frente,
enfrentando as dificuldades inerentes às
condições de trabalho do que não se insere nos moldes previstos pelos teatros
institucionais e pelo Estado.
Tratou-se então, também, de uma tentativa de desafiar esses moldes?
Esse é, aliás, um dos assuntos de que trata
a peça: se a sociedade pode ou não estabelecer regras de comportamento. Claro
que pode, e tem estabelecido sempre, de

maneiras diferentes. A questão é se isso é
positivo ou não em relação ao funcionamento de uma pessoa. Se alguma filosofia
o espectáculo traduz, ou a própria figura
do D. João, é o movimento permanente. O
que lhe é comum é: mudança, inconstância, insatisfação. Não é por acaso que me
dá vontade de comparar o D. João com o
Álvaro de Campos. Na solidão de ambos,
na sua inquietude permanente, encontro
uma relação com o nosso tempo. Ou, por
outra, vejo no nosso tempo o contrário:
uma vontade de negar a inquietação reflectida nestes personagens. A integração
individual numa marcha sofrida da humanidade é uma coisa que as pessoas actualmente negam. A mim impressiona-me
muito, porque nada avançou na História
sem sofrimentos individuais.
Por que decidiste abordar o D. João
como se fosse um road movie, em que os
protagonistas passam por todo o tipo de
situações?
Dá a sensação que a peça é descosida, que
não tem fio condutor a não ser a ideia de
viagem. E automaticamente torna-se metafórica a sua natureza. Coloca-se então a
hipótese de substituir viagem por outras
coisas: consciência; sentido de mudança;
passagem do tempo; seja como for, vai
sempre dar-se ao balanço de uma vida.
Foi para exprimir a ideia de balanço de
uma vida que optaste por tantas diferenças de tom e de registo no espectácu-

lo que agora se apresenta?
Vivo fascinado pelos saltos de registo.
Estar a falar de um assunto mais grave e
saltar para uma graça de mau gosto; de
uma frase comprida para uma completamente corriqueira. Por que hei-de estar
a controlar a cabeça a uma limpeza, uma
pretensa pureza de expressão, quando ela
é suja, cheia de aderências? Talvez assim
se perceba melhor que há qualquer coisa
de errado nas tentativas que o Homem tem
feito de criar regras para o entendimento
de uns com os outros. Se reduzes tudo a
regras, tens de simplicar e fazer de conta
que não há impurezas... Abdicando de ti
próprio e das tuas particularidades... e das
dos outros, acabando por negar um contacto verdadeiro com a realidade. Parece-me que, se existe alguma coisa de positivo no desencanto que vivemos, é, justamente, termos mais noção de como as
coisas verdadeiramente são. O perigo é se
isso nos desconsola e queremos evitar que
aconteça, por termos medo de sofrer. Acho
que temos mesmo de sofrer. | EnTrEVIsTa
ConduzIda Por

lEVI MarTIns.

Um D. João Português
A partir de Molière
Encenação de Luis Miguel Cintra
sábado 10 mARço às 21h (1.ª parte)
domingo 11 mARço às 16h (2.ª parte)

Luis Miguel
CiNTRA
A carreira ímpar de Luis Miguel Cintra (Madrid, 199) enquanto actor e
encenador fica indelevelmente ligada à renovação do teatro português
do último quartel do século XX, iniciada ainda durante o período de
ditadura. Após se estrear no Grupo
de Teatro de Letras e se formar na
escola do Old Vic de Londres, funda
em 197, com Jorge Silva Melo, o
Teatro da Cornucópia. A esta companhia, à qual se juntou a cenógrafa e figurinista Cristina Reis, fica a
dever-se a criação em Portugal de
algumas das mais marcantes obras
da dramaturgia mundial. Luis Miguel
Cintra tem igualmente uma profícua carreira no cinema, tendo sido
um dos actores dilectos de Manoel
de Oliveira. Recentemente encenou
duas óperas no Teatro de S. Carlos:
Dialogue des Carmelites, de Francis
Poulenc; e The rape of Lucretia, de
Benjamin Britten.
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Vasculhar a alma de Macbeth
Nuno Carinhas visita pela primeira vez — porque não vai atrás de modas — o universo de Shakespeare, que, segundo ele, só poderemos dispensar no dia em que “nascermos ensinados e deixarmos de ser mortais”. A propósito da
apresentação de Macbeth em Almada, o encenador reflecte ainda sobre qual poderia ser o papel das estruturas de
criação nacionais na preservação das valências profissionais de que o Teatro é feito. A prova de que Shakespeare
é um blockbuster manifesta-se nas várias lotações esgotadas que o espectáculo tem registado.

shakespeare, pela primeira vez. numa
carreira vasta e variada, foi distracção?
Há autores por quem se aguarda. O motivo não é Shakespeare por Shakespeare;
é Macbeth e o caudal que transporta. O
repertório do autor exige a maturação e
os meios humanos para pôr mãos à obra.
Mesmo um Teatro Nacional passa por dificuldades de produção e contratação que
nem sempre permitem o desafogo necessário – o exercício do Teatro é uma engrenagem de sintonias. É verdade que nos
curricula dos encenadores circulam dramaturgos obrigatórios. Há rondas de modas que se propagam; fica bem coleccionar os de maior prestígio. Não cumpro as
regras: nunca encenei Ibsen, Strindberg,
Tennessee Williams, Lars Norén, Sarah
Kane, Jon Fosse, Ésquilo, Molière, Racine, Heiner Müller, ou…

6

depois de Os últimos dias da Humanidade… Macbeth, com o Fã de permeio: é
viciante, a alternação de universos?
Alteração, atracção e altercação de universos torna a viagem mais imprevista
ao envolver fazedores muito diversos: do
teatro, da música, da dança; dos tradutores aos actores e cantores, dos dramaturgistas aos desenhadores de som e luz,
dos compositores aos músicos. Resolver
construções tão diversas obriga à abertura de espírito, ao diálogo, à insónia produtiva congeminadora de novas formas.
É preciso estar disposto à aprendizagem
sistemática.

“Regressar à loucura individual” é também visitar a consciência de todos?
Se há tanta grandeza em Shakespeare é
porque as suas obras nos dão a ver, ouvir
e repensar o dentro e o avesso da Humanidade, expondo tanto os raciocínios das
criaturas mais sublimes na sua bondade,
quanto os de maior vileza.
Como encara o desaparecimento de vários metiers no teatro português?
O desaparecimento das valências profissionais depende da exigência de quem exerce
a Arte do Teatro. Cabe aos Teatros Nacionais a valorização das profissões tradicionais no exercício do dia-a-dia. Os teatros
são ginásio e oficina, treino e execução,
aprendizagem e criação. E é já evidente
que algumas funções estão em vias de extinção — os cenaristas, por exemplo, que
reproduzem para grande escala maquetas
pintadas à mão. Seria necessário ter uma
produção nacional mais rica, continuada
e sempre exigente do Teatro de Arte. Sem
Escola, as novas gerações tendem a deitar
fora o que não conhecem. O quotidiano
actual estimula a subestimação do tempo
que é preciso para as práticas continuadas
de apetrechamento dos próprios actores no
exercício do seu mister único. Todas as artes precisam do fôlego do passado — ao
ignorar o passado precipitamos o nosso
perecimento. O Teatro é a arte da Vida.
Concorda com a expressão, cunhada pelo crítico e teórico de teatro Jan

Kott, de que shakespeare é nosso contemporâneo?
Shakespeare não tem idade. A pertinência
vem da sua mundividência. O ser humano
é finito no número das suas habilidades e
actuações. Todos temos de aprender a estar de pé e depois a caminhar, aprender a
ler e a escrever, a pensar; mais tarde a congeminar sobre a sobrevivência, o prazer e
a finitude da existência demasiado breve.
Ele escreveu com grande acuidade e quase
não deixou nenhum recanto da alma por
vasculhar. Quando nascermos ensinados
e deixarmos de ser mortais, então talvez
possamos dispensar o Bardo; talvez possamos dispensar o passado.
Que reacção espera em almada?
O melhor público é o público comprometido com o Teatro, o mais aberto e exigente.
O mesmo que nos tem recebido no Teatro
Municipal Joaquim Benite com expectativa e entusiasmo. A ver vamos desta vez. O
mais importante é a permuta entre teatros,
entre companhias — e é disso que se trata,
partilhar as produções próprias no diálogo
com os públicos respectivos.

Macbeth
Texto de William Shakespeare
Encenação de Nuno Carinhas
sábado 17 mARço às 21h
domingo 18 mARço às 16h

Nuno
CARiNhAS
Pintor, cenógrafo, figurinista e encenador, Nuno Carinhas (Lisboa,
19) é director artístico do Teatro
Nacional São João desde 009.
Como encenador, destaca-se o
trabalho realizado com o TNSJ e
com estruturas como Cão Solteiro,
Ensemble – Sociedade de Actores,
Escola de Mulheres e Teatro Aberto.
Ao longo da sua carreira encenou
textos de autores como Federico
García Lorca, Brian Friel, Tom Murphy, Frank McGuinness, Wallace
Shawn, Tim Carlson, Jean Cocteau, Henri Michaux, Luigi Pirandello,
António José da Silva, Mário Cesariny, Luísa Costa Gomes, Calderón
de la Barca, Corneille, Tchecov, Samuel Beckett, Gil Vicente, Bertolt
Brecht, Jacinto Lucas Pires e JeanPierre Sarrazac. Leccionou na Escola Superior de Dança de Lisboa,
no Chapitô e no Balleteatro Escola
Profissional.

Pintura de Edward Hopper

O homem que morreu duas vezes
Carlos Pimenta regressa ao TMJB para dirigir um clássico-moderno da dramaturgia norte-americana: Morte de um
caixeiro-viajante, de Arthur Miller, escalpeliza os efeitos da recessão económica na vida de Willy Loman, um homem
que afinal podia ser o nosso vizinho do lado. Quem não se lembra da adaptação desta peça para telefilme, em 1985,
com a participação de John Malkovich e Dustin Hoffman? Este espectáculo significa igualmente a estreia absoluta
da Companhia de Teatro de Almada no universo de um dos maiores dramaturgos de sempre.

Por que chama a Willy loman, o protagonista de Morte de um caixeiro-viajante, “o homem que morreu duas vezes”?
Antes de se suicidar já Willy tinha morrido. Tinha morrido na sua dignidade, na sua
capacidade de sustentar e manter a família, na sua capacidade de educar os filhos
e naquilo que legitima um ser em sociedade: o seu trabalho, o seu contributo para
o desenvolvimento individual e colectivo.
Mas esta primeira morte de Willy começa por ser um acto teatral. Ao ficcionar-se
fora da realidade, Willy Loman perde todo
o apoio que poderia sustentar a sua personagem. A vida que imagina é uma bela
ficção, mas Willy não reparou que todas as
outras personagens iam deixando a cena à
medida que a história avançava. Quando
reaparecem — no final — é por compaixão. É este sentimento que põe fim à sua
história. “Linda: Ele só precisava de um
pequeno salário. / Charley: Não há homem nenhum no mundo que só precise de
um pequeno salário.” Aquele que era o
seu único amigo é o que se revela capaz de
lhe compor um belo Requiem. À memória
da sua dignidade.
de que forma é possível montar, nos
dias de hoje, um clássico do realismo
norte-americano?
O presente ancora-se na experiência do
passado e na expectativa do futuro. Nesse
sentido, os clássicos são, numa definição
relativamente consensual, as obras que
conseguem falar a várias épocas como

se fossem a sua. E não há dúvida de que
Morte de um caixeiro-viajante é definitivamente um clássico. Miller, ao descrever
uma determinada realidade social, permite-nos, através do teatro, fazer variações
no tempo e aprender com aquilo que foram as vicissitudes das personagens que
vemos em ação e nas quais, enquanto
espectadores, delegamos uma espécie de
“procuração” com o objectivo (de uma
forma relativamente indolor) de podermos reviver as suas experiências, fazendo-as temporariamente nossas. No caso
dos acontecimentos vividos pelas personagens desenhadas por Miller, a História
repetiu-se mesmo e, de uma forma ou de
outra, somos capazes de a reconhecer, se
não em nós mesmos, pelo menos em alguém próximo de nós.
Por que é que Willy é despedido? o que
pode dizer-nos ainda hoje este texto de
Miller, que é um dos mais representados
da dramaturgia norte-americana?
Se é certo que Willy vive num mundo de
fantasia, é também certo que o mundo em
transformação não é complacente com os
seus estados de espírito. As transformações do mundo não esperam por Willy.
Talvez Willy já não seja o vendedor que
outrora foi. Talvez Willy nunca tenha sido
o vendedor que se imagina ser. Willy apresenta-se-nos como um homem paradoxal.
Desadequado da realidade e desadequado na sua condição profissional. Se, por
um lado, sabemos que Willy é despedido

porque se torna em alguém incapaz de se
reconverter enquanto “força de trabalho”,
por outro lado sabemos também que essa
reconversão dificilmente seria possível
num mundo em acelerada mudança; o que
implicaria para Willy a adaptação a uma
nova realidade. Talvez seja, para mim, este
o tema central da peça — e que justifica a
sua atualidade. Num tempo histórico caracterizado pela velocidade, só o presente conta, sustentado na apologia do novo.
Num tal contexto, o futuro torna-se imprevisível como se, citando Jacques Attali, “a
justaposição de instantes pudesse dar a
ilusão de eternidade”.
Qual o papel do universo onírico nesta
peça?
O onírico revela a confusão entre a fantasia e a realidade, característica da personalidade de Willy. Funciona também como
consciência crítica, exortando o espectador a um distanciamento face à acção, permitindo-lhe questionar os acontecimentos
e a personalidade de Willy.

Morte de um
caixeiro-viajante
Texto de Arthur Miller
Encenação de Carlos Pimenta

13 AbRil a 06 mAio
qui. a sáb. às 21h30 | qua. e dom. às 16h

Carlos
PiMeNTA
Carlos Pimenta (Lisboa, 198) fez
parte, entre 1979 e 001, do elenco
residente do Teatro Nacional D. Maria II. Dirigiu mais de duas dezenas
de espectáculos de autores como
Samuel Beckett, Henrik Ibsen, Jean
Racine, Peter Handke, David Mamet, Yukio Mishima e Marguerite
Duras nas principais salas do País.
As suas encenações mais recentes foram: A grande vaga de frio, a
partir de Orlando, de Virginia Woolf;
L´isola disabitata, ópera de David
Perez; Quarteto, de Heiner Müller;
e O pássaro de fogo, de Stravinsky,
para a Companhia Nacional de
Bailado. Na Companhia de Teatro
de Almada dirigiu Variações à beira de um lago, de David Mamet; e
Dois homens, de José Maria Vieira
Mendes. Em 00 foi condecorado
pelo Governo Francês com o grau
de Cavaleiro da Ordem das Artes e
das Letras.
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Cobrir de pele o Mundo inteiro
estreado no Cloître des Carmes do Festival d’Avignon 2012, Tragédie é um tour de force de olivier Dubois e um
dos espectáculos de dança mais marcantes que se estrearam na europa nos últimos anos. Comprova-o o facto
de esta coreografia se encontrar em digressão desde então e de nunca deixar de levar ao limite o conceito de
dança contemporânea — onde e quando quer que se apresente. Para o coreógrafo francês, que não tem “medo
nem da dor nem do ridículo”, “resistir é afirmar-se face à realidade absoluta da morte”.

Por que é que se refere a esta coreografia como um poema?
Ser Homem nem sempre corresponde a ser
Humano: é esta a nossa tragédia. Com este
espectáculo procurei dar existência a uma
“vivência conjunta”: o que é que existe entre nós, que não pertence a nenhum de nós,
mas que só pode ser fruto da nossa acção
voluntária a reflectida? Procurei pesquisar
o território próprio de cada um, de forma
a manter a sua amplitude máxima, e que
essa amplitude servisse de ponto de encontro com os territórios vizinhos. A humanidade consubstancia-se aí, nesse ponto
de contacto.
E o título de Tragédie?
O espectáculo funciona segundo as regras
da tragédia grega. A coreografia está dividida em três partes (Parada, Episódios e
Catarse), entrecortadas por duas peripécias, que se assumem enquanto espaços
míticos. O conjunto obedece à forma recorrente dos doze passos, como se de um
alexandrino coreografado se tratasse. Fui
ao encontro do falhanço, do frisson, da
brecha através da qual pudéssemos entrever a tal humanidade. A dimensão poética
que procurei conferir a esta Tragédie foi a
da pulsação do Mundo, se quisermos.
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as suas peças assentam sempre em
princípios coreográficos bem marcados.
Como foi em Tragédie?
Há um único gesto que atravessa toda a
coreografia: a caminhada, o passo. Os

corpos movem-se como ondas que constroem um lamaçal, em camadas, através
de idas e vindas que vão acelerando até se
estabelecer uma grande batida colectiva. A
dada altura desaparecem as identidades e
o género. Ficamos apenas com placas de
pele, como se se tratasse de placas tectónicas. Uma pele que se amplia para cobrir o
Mundo inteiro. Somo seis mil milhões de
seres humanos na Terra. Imagino que, se
nos deitássemos todos nus, cobriríamos o
território inteiro com as nossas peles.
neste espectáculo junta 18 bailarinos…
Adoro trabalhar com grupos grandes. Esta
peça deve ser vista como uma marcha de
dezoito indivíduos, e não como uma massa
anónima. O grupo contém uma excepcional amplitude de idades — dos 22 aos 51
anos —, mas também de peles, de histórias. Foi muito importante para mim trabalhar com pessoas que já fossem de alguma forma portadoras de uma consciência.
Trata-se de um grupo que carrega consigo
uma pequena tragédia: são bailarinos capazes de ir ao encontro do outro.
Fala de uma “sobreexposição dos corpos”. E, de facto, os intérpretes estão em
cena completamente nus…
Sim, de facto os corpos estão nus do início ao fim. Mas essa nudez não constitui
um evento em si mesma: ninguém se veste
nem se despe. Os bailarinos são iluminados por uma luz muito branca, bastante crua. Essa tomada de posição permite

lembrar que a primeira lição, quando se
observa a humanidade, é anatómica. Trata-se de corpos dignos, com as suas histórias
individuais: a história do seu género, mas
também da humanidade que compõem
quando se juntam.
Por que é que recorre tanto à palavra
“resistência”?
Acho que é o cerne do meu trabalho, e a
razão de ser da Arte. Resistir, tomar a palavra e sobreviver são as artérias indissociáveis da criação e, como dizia Malraux,
“resistir é afirmar-se face à realidade
absoluta da morte”. A criação de um espectáculo é um acto político. Mas, no meu
caso pessoal, essas tomadas de posição
vão sempre ao encontro de qualquer coisa — e não contra. Trata-se de uma raiva
que constrói ao mesmo tempo que ataca.
Tal qual uma dúvida, que me leva sempre
em busca de respostas, e não impede o que
quer que seja. Tenho raiva e tenho dúvidas — mas para construir algo. Trata-se de
elementos pertinentes, recorrentes, obsessivos — e é claro que adoro convocar os
meus intérpretes para esse espaço. | EnTrEVIsTa ConduzIda Por

rEnan BEnyaMIna.

Tragédie
Direcção de Olivier Dubois
sábado 19 mAio às 21h30

olivier
DuBoiS
O facto de Olivier Dubois (n. 197) se
considerar mais como um autor do
que como um coreógrafo deve-se
ao facto de não se definir a si mesmo enquanto um “pesquisador de
movimentos”. No entanto, a intensidade do gesto e a pujança dos seus
bailarinos são notórios nos seus espectáculos, definindo-lhe o estilo.
Mesmo ainda enquanto intérprete,
a sua audácia e resistência física já
chamavam a atenção. Com o humor
que o caracteriza, afirma não ter
medo “nem da dor nem do ridículo”.
Os corpos em cena constituem-se
como ferramentas para levar a cabo
um trabalho que questione aquilo
que, para ele, define o que no Homem é humano: a sua capacidade
de exprimir-se, de gritar, de resistir.
É o director artístico do Ballet du
Nord desde Janeiro de 01, sendo igualmente artista associado do
CentQuatre, em Paris.

© Alípio Padilha

O teatro do semestre que aí vem
Com espectáculos de grande e pequeno formato, de dramaturgos portugueses e estrangeiros, o TMJB continua a
acolher as mais relevantes estruturas independentes de criação nacionais. Nos primeiros seis meses do ano haverá
espaço para revisitar Luiz Pacheco e receber de novo o Teatro da Comuna, o Teatro do Vestido, o Teatro do eléctrico e o Teatro do Noroeste, com espectáculos dirigidos por António olaio, João Mota, Joana Craveiro, Ricardo
Neves-Neves, João Lagarto e Graeme Pulleyn.

L

uiz Pacheco, o escritor fura-vidas com aura de maldito,
abre a temporada de acolhimentos deste ano: O libertino passeia por Braga...,
com interpretação de André
Louro, revisita o célebre
texto do autor de Comunidade. O relato de
um dia na vida deste alter-ego de Pacheco,
numa cidade de província — que o escritor
percorreu numa das carrinhas das bibliotecas itinerantes da Gulbenkian — esboça o
retrato de um Portugal cinzento, em pleno
salazarismo. O libertino traça o perfil de
uma geração de artistas que passou pela
ditadura com um esgar nos lábios e nos
legou uma literatura disruptiva. Há quem
leia nesse sorriso a expressão da ironia fina
— e quem encontre nele a manifestação de
um desespero mais fundo.

co dos nossos sonhos e nos bastidores das
nossas fraquezas”.
A MENiNA DANçA?

O público de teatro português conhece o
escritor checo Bohumil Hrabal de peças
como Uma solidão demasiado ruidosa.
Hrabal é considerado por muitos como
o mais importante escritor do seu país, e
foi o texto Lições de dança para pessoas
duma certa idade que chamou a atenção
do actor e encenador João Lagarto para
a história de um sapateiro a caminho dos
setenta, que se dirigirá ao público feminino que comparecer no café-concerto para
ouvir as histórias deste sedutor (e especialista em pés de senhoras). Apesar de apelar
à moderação do consumo alcoólico, a dita
figura não deixará de fazer um rombo na
garrafeira do teatro.

o CoMuNiSTA e o PoRTeiRo

NoiTeS LoNGAS

João Mota pegou numa peça do norte-americano Herb Gardner e adaptou-a
para uma Crise no Parque Eduardo VII.
De facto, aquilo que discute esta parelha
de maduros (um velho porteiro, reformado, e um comunista) não se restringe à realidade americana: aquele banco de jardim
está virado para o que se passa no Mundo.
Seguindo a tradição dos pares de personagens como Arlequim e Pierrot; D. Quixote
e Sancho Pança; Vladimir e Estragon, esta
peça (nas palavras de João Maria André)
não é só “sobre o entardecer da vida: é um
hino à capacidade de a inventar no pal-

O universo exuberante de Copi foi o terreno em que Ricardo Neves-Neves se inspirou para esta sua Noite da Dona Luciana.
Estamos no ambiente — insone, decadente
e um tanto viciado — de um certo teatro
parisiense: no ensaio, noite dentro, estão o
encenador, a actriz e um técnico, quando
irrompe pela cena uma stripper transexual. Helena Simões, no Jornal de Letras,
considerou os actores “excepcionais na
construção das suas personagens, que se
contaminam umas às outras: paródia e irreverência, a par de jogo e reflexão, num
espectáculo de argúcia dramatúrgica”.

O 25 DE ABRil AOS MAiS NOvOS

Joana Craveiro e o seu Teatro do Vestido
regressam a Almada com uma versão (reduzida a uma hora e meia) do espectáculo
que lhes valeu o prémio de Espectáculo de
Honra do Festival de Almada. Um mini-museu vivo de memórias do Portugal
recente, embora se inspire no formato do
espectáculo-mãe, visita histórias que não
chegaram a ser abordadas nessa primeira
versão. Com o objectivo de aproximar os
jovens (e as suas famílias) dos acontecimentos em torno da Revolução de 1974,
a peça-conferência inicia-se com a pergunta: “Quanto tempo é preciso passar
para que possamos falar sobre isto?”. No
final de cada sessão, dá-se o diálogo com
o público.
FoRTALezA-euRoPA

O assunto deixou de estar nas parangonas
dos jornais e foi retirado da abertura dos
noticiários, mas o problema subsiste: milhares de pessoas continuam a lançar-se ao
mar para chegar a todo o custo ao nosso
continente. O Teatro do Noroeste convidou
o encenador inglês Graeme Pulleyn para
— a partir de entrevistas com refugiados
de guerra, imigrantes ilegais, operacionais
das forças de segurança e voluntários de
organizações não-governamentais — revisitar um dos temas que têm marcado a
actualidade e a política europeias recentes.
O resultado é um espectáculo provocador,
poético — e inesperadamente divertido. |
rodrIgo FranCIsCo

O libertino...
Texto de Luiz Pacheco | Enc. de António Olaio

sex. 02 e sáb. 03 FeVeReiRo às 22h

Crise no parque Eduardo VII
A partir de Herb Gardner | Enc. de João Mota

sábado 10 FeVeReiRo às 21h

Lições de dança...
A partir de Bohumil Hrabal | Enc. de João Lagarto

sex. 23, sáb. 24 e ter. 27 mARço às 22h

A noite da Dona Luciana
Texto de Copi | Enc. de Ricardo Neves-Neves

ter. 27, sex. 30 e sáb. 31 mARço às 21h

Um mini-museu vivo...
Texto e direcção de Joana Craveiro

24 a 29 AbRil às 16h
(excepto quarta 25 às 11h)

(I)migrantes
Criação colectiva | Enc. de Graeme Pulleyn

sábado 12 mAio às 21h30
domingo 13 mAio às 16h
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Duzentos anos de música sinfónica
Nos próximos meses, o TMJB receberá a visita de três das mais prestigiadas orquestras portuguesas: a Orquestra
Metropolitana de lisboa, a Orquestra Gulbenkian e a Orquestra Sinfónica Portuguesa. As três são, de resto, presenças regulares nas temporadas anuais que têm sido apresentadas, indo ao encontro das expectativas de um
público melómano e exigente. Este ano não será excepção – e, embora Mozart dê o pontapé de saída, o repertório
contemporâneo também marca pontos ao longo de toda a temporada.

M
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ozart (1756-1791) é
o compositor mais
antigo entre todos
aqueles que se encontram representados na “temporada
sinfónica” do TMJB.
Cabe-lhe abrir o ano com uma ópera (A
flauta mágica) e encerrá-lo em Dezembro
com música sacra. Num e noutro caso, será
a Orquestra Metropolitana de Lisboa a interpretar as pautas que o génio austríaco
deixou escritas – embora em Fevereiro,
para a referida ópera, se faça acompanhar
pelo Coro de Câmara Lisboa Cantat, dando
continuidade a uma iniciativa com cinco
anos que se tem revelado um verdadeiro
sucesso: o Atelier de Ópera da Metropolitana. O objectivo deste atelier passa por
fornecer a jovens cantores em início de
carreira a oportunidade de desenvolverem
as suas competências ao lado de uma orquestra profissional. Depois de As bodas
de Fígaro e d’A clemência de Tito, as óperas seleccionadas nas duas últimas edições,
o Atelier de Ópera da Metropolitana escolheu, pela terceira vez consecutiva, uma
obra de Mozart. A flauta mágica é uma das
últimas composições do menino-prodígio,
datada do ano da sua morte, e o seu enredo
mantém-se estreitamente ligado aos ideais
iluministas que o compositor perfilhava, a
título pessoal. É impossível não descobrir
na saga de Tamino, o herói a quem é confiada a missão de libertar Pamina (a filha
da Rainha da Noite mantida sob a tutela

de Sarastro, um alegado demónio), os contornos de um ritual de iniciação que muito
ficam a dever ao contacto de Mozart com
a maçonaria, enquanto membro da loja Zur
Wohlthätigkeit. No entanto, nem só de misticismo vive A flauta mágica. As trapalhices de Papageno, o escudeiro de Tamino,
também fazem parte da receita de sucesso.
TRiÂNGuLo ATLÂNTiCo

A Orquestra Gulbenkian propõe, por sua
vez, uma visita ao repertório contemporâneo. O programa que traz a Almada consiste na apresentação de Become Ocean
(2013), do norte-americano John Luther
Adams, e de duas obras compostas em
2017 no âmbito de uma parceria entre a
Fundação Calouste Gulbenkian e a Orquestra Sinfónica do Estado de São Paulo: Museu das coisas inúteis, do brasileiro
Celso Loureiro Chaves, e Off-Balance,
do português Luís Antunes Pena. Become
Ocean, que permanecia por estrear em
Portugal, representa, para o seu compositor, um passo em frente no sentido de uma
maior simplicidade e expansividade. Museu das coisas inúteis traz ao nosso País o
violinista brasileiro Luíz Filip, membro da
Orquestra Filarmónica de Berlim. Segundo Celso Loureiro Chaves, “todo o material composicional da peça surge de uma
sequência de 14 acordes construídos por
afinidade interna” e, entre as influências
mais facilmente reconhecíveis, estão as do
compositor renascentista Josquin des Prez
e a Sinfonia n.º 1 de Beethoven. Já Off-

-Balance, para duas percussões e orquestra,
parte de outros pressupostos. Luís Antunes
Pena destaca, sobretudo, a vontade de trabalhar sobre a ideia de desequilíbrio “entre
dois pólos: entre o humano e o mecânico,
o digital e o analógico, entre o abstracto e
o empírico”, bem como “entre o discurso
e a realidade, a opinião e o facto”. Nesse
sentido, até uma intervenção do antigo presidente norte-americano George W. Bush
exerceu a sua influência sobre o resultado
final. No TMJB, teremos a interpretação
dos percussionistas Nuno Aroso e Rui Sul
Gomes, a quem a obra é dedicada.

meadamente os sentimentos que Octavian
nutre por Marschallin, a mulher mais velha
que o inicia nas artes da conquista amorosa, e por Sophie, a jovem que lhe rouba
o coração. São mais de 200 os anos que
separam a composição mais antiga das peças mais recentes. Todavia, sendo a música
capaz de desafiar o tempo – o tempo que
passa sobre as obras e o tempo que pára
quando lhes damos ouvidos –, o intervalo
é irrelevante. O TMJB será, com certeza,
o ponto de encontro de todos os seus apreciadores. | ÂngEla PardElha

o AMoR TeM MuiTAS CARAS

Em Maio, é a vez da Orquestra Sinfónica Portuguesa regressar ao TMJB. Desta
feita, apresenta-se sob a direcção de Joana
Carneiro – o que, por si só, constitui uma
estreia na sala almadense. Para além de
uma nova obra de Luís Tinoco, ainda por
anunciar, o programa não fica completo
sem Five Neruda Songs, de Peter Lieberson, e Der Rosenkavalier Suite, op. TrV
227d, de Richard Strauss. O amor impõe-se, portanto, como o primeiro motivo condutor da noite. A meio-soprano espanhola
María José Montiel apresentar-se-á como
solista e entoará o conjunto de poemas
de Pablo Neruda que serviram de ponto
de partida a Lieberson aquando da encomenda feita pela Los Angeles Philarmonic Boston Symphony. Depois, a suite de
Strauss promete recuperar temas da ópera
Der Rosenkavalier, estreada em 1911, no-

A flauta mágica
De Mozart | Dir. musical de Pedro Amaral
quarta 07 FeVeReiRo às 20h

Orquestra Gulbenkian
Direcção musical de Pedro Neves
sábado 24 FeVeReiRo às 21h

Orquestra sinfónica
portuguesa
Direcção musical de Joana Carneiro
sábado 12 mAio às 21h30

© Márcia Lessa

Orquestra Gulbenkian

Um entre debaixo
de escuta
tação modelada por fantasias psíquicas,
prontas a serem interpretadas pela velocidade do espectador. Na verdade, o intérprete está aquém e além da personagem
original. Não representa uma entidade que
ora manipula, ora é manipulada — que ora
instrumentaliza, ora é instrumentalizada.
Em Um solo para a sociedade, o protagonista não é um ente mas um entre, através
do qual a existência acontece. Ele é aquilo
que vê, cheira, toca e ouve. Ele é os seus
dedos a tocar as cordas do contrabaixo e
é as cordas do contrabaixo a tocar os seus
dedos.

© António Cabrita e São Castro

A

literatura sempre foi e continuará a ser chão que dá dança.
Um recente exemplar é Um
solo para a sociedade, a última criação dos coreógrafos
António Cabrita e São Castro. O irresistível canto da literatura aconteceu primeiro em Play False (2014). Três anos e três
peças depois (Tábua rasa, Rule of Thirds
e Turbulência), os coreógrafos voltam ao
texto, desta vez, com O contrabaixo, de
Patrick Süskind. Trata-se de um monólogo com lombada fina e espessura existencial, na linha de outras obras suas, como
A pomba ou O perfume.

A ViDA, PuRA e SiMPLeS
GRAçA e ViRTuoSiSMo

Ao longo da peça, o narrador e protagonista, um músico da Orquestra Nacional Alemã, debate-se com eternas questões, como
a liberdade e os seus limites. O eixo central
do livro é a relação atormentada do músico com o seu contrabaixo, e as diferentes
perspectivas que vai assumindo perante
o instrumento. Sentimentos de exaltação,
desprezo, separação e aniquilação são
sintomas de um desejo de afirmação individual. É a metáfora da grande orquestra
social, da colmeia humana à qual nos sentimos irremediavelmente presos. Desengane-se, porém, quem vier à procura de uma
lógica narrativa com pistas para o texto. O
bailarino, Miguel Santos, finta com graça
e virtuosismo a sedução de uma represen-

É num quarto à prova de som (o apartamento do músico ou a sala deste teatro)
que se encontra o bailarino de Um solo
para a sociedade. O gesto é espontâneo
e comprometido. Ele escuta. Como um
insecto, as extremidades do bailarino acusam tudo o que é silencioso e invisível.
Traduzem para segmentos de movimento
as cores e vibrações do som, as rotas do
ar, a segunda sinfonia de Brahms, as combinações moleculares de uma cerveja. A
hipersensibilidade das extremidades converte-se no radar de uma linguagem microcósmica que a olho nu nos faz imaginar uma dança. Somos bafejados por um
corpo que se fractura, anula e reconfigura,
no pleno exercício da sua funcionalidade
criativa, na luta pela sua existência. O im-

pulso não é desencadeado por uma acção
mecânica instintiva, mas por uma consciência subversiva, em permanente desformatação. Tal como o contrabaixo, que
tem o poder de magnetizar tudo o que está
no pólo oposto, também o movimento se
transcende nessa evidência de que somos
o outro: somos o lugar que escolhemos
amar ou odiar. Com um golpe suspenso,
o bailarino observa-se no olhar do público
e o público revê-se no olhar do bailarino:
“Nesta atracção do aqui e ali, do elevado e profundo — é aí que nasce o sentido
musical e a vida. Sim, a vida, pura e sim-

plesmente”. E a coreografia desprende-se
como um perfume, com a qualidade do
que é extraordinário e acidental. Como se
a vida nos regalasse um milagre. | CaTarIna
CÂMara (adaPTado)

Um solo para a sociedade
Direcção de
António Cabrita e São Castro
sexta 23 e sábado 24 FeVeReiRo às 21h

Burlesco intrigante

A

coreógrafa italiana Ambra
Senatore, actual directora do
Centre Chorégraphique National de Nantes, foi convidada a
repor uma das suas criações
mais emblemáticas (Passo, de 2010) com
interpretação dos bailarinos da CNB. A
partir da observação de episódios da vida
quotidiana, a criadora inventa histórias
humorísticas e surrealistas. Unindo, maliciosa e ironicamente, a linguagem teatral à
da dança, Passo aposta na confusão entre
a realidade e a ficção. Sozinha em cena,
de vestido verde e saltos altos, é uma figura feminina quem abre o espectáculo,
com uma dança milimétrica e minimalista.
Mas, pouco a pouco, eis que certos movimentos vêm lançar grãos de areia nesse mecanismo: pequenos gestos de nada,
quotidianos. E a dúvida instala-se: será
que esses impulsos são casuais ou voluntários? Trata-se de acidentes ou, por outro
lado, fazem parte do espectáculo?
FiNezA e GARGALhADAS

Entretanto começam a entrar em cena vários clones seus, vestidos de verde, que mi-

metizam os seus movimentos. Explorando
as relações entre o indivíduo e o colectivo,
estes cinco intérpretes criam sequências
coreográficas que atraem os nossos pontos
de vista para uma realidade diferente. Com
uma dança dinâmica, marcada por movimentos bruscos e violentos, os cinco bailarinos propõem uma gestualidade inesperada, cuja fineza resulta invariavelmente nas
gargalhadas de quem assiste. A coreógrafa
afirma que “Passo diz muito sobre quem
somos, para onde vamos, e como podemos
encontrar o outro — ou não. Utilizamos
duetos, trios e quartetos — e vamos do
uníssono à desagregação”.
uM PoNTAPé No RABo

Rosita Boisseau, no Le Monde, afirmou
que “Ambra Senatore dá um bom pontapé
no rabo dos clichés acerca da feminilidade, das questões de género, e de outras
tendências na moda. Trás! — e lá vão as
raparigas formatadas, que se parecem todas umas com as outras! Catrapás! — e
voam as peles demasiado esticadas, para
parecer jovem! Pumba! — e os dedos dos
rapazes passam a parecer-se com os das

raparigas! Mas tudo é passado pelo filtro
do bom humor e do bom gosto, sem carregar o traço nem cair na facilidade. Os tempos mortos, as brancas, as interrupções da
banda sonora, por vezes controlada pelos
próprios intérpretes — tudo faz parte deste
espectáculo burlesco e intrigante”.

Passo
Direcção de
Ambra Senatore
sexta 25 e sábado 26 mAio às 21h30
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TEATRO

PA RA A

O fantasma
das melancias

INFÂNCIA
OFICINAS
AOS

SÁBADOS

De claeyssen, espina e Acuña | Enc. de teresa gafeira
compANhiA de teAtRo de AlmAdA

10 a 18 FeVeReiRo
Terça 13 e Sábados às 16h | Domingos às 11h e às 16h

M/3

Dança da chuva
Texto e encenação de maría torres e gonçalo guerreiro
eleFANte elegANte teAtRo

mARço
Sábado 03 às 16h
Domingo 04 às 11h

M/3

Nunca

Texto e enc. de Rui queiroz de matos

lançámos em 2016 um conjunto de oficinas
sobre os bastidores do teatro, as profissões que
o constituem e as ideias que movem os artistas.
este ano será um clássico da dramaturgia
mundial a servir de mote para cada actividade.
Através da observação, do diálogo, da
exploração e da concretização de pequenas
acções criativas, acreditamos estar a contribuir
para a formação de pequenos grandes públicos.
As oficinas, com início marcado para as 15h e
com a duração de duas horas, destinam-se a
crianças entre os 5 e os 7 anos e entre
os 8 e os 11 anos. esta actividade tem
um custo associado de 2,5€.

27 de JANeiRo
e 03 de FeVeReiRo

teAtRo de mARioNetAs do poRto

A tempestade

mARço
Sábado 17 às 16h
Domingo 18 às 11h

de shakespeare
M/3

oficina sobre movimento e dança
Orientação: Joana Andrade

As aventuras de Guinhol

A partir do texto tradicional francês
Encenação de teresa gafeira
compANhiA de teAtRo de AlmAdA

AbRil
M/3

Sábado 07 às 16h | Domingo 08 às 11h e às 16h

O Barbeiro de Sevilha

24 de FeVeReiRo
e 10 de mARço

Sonho de uma noite
de Verão
de shakespeare
oficina sobre cenografia
Orientação: Carla Rebelo

24 e 31 de mARço

A vida é sonho

A partir de gioachino Rossini | Encenação de teresa gafeira
compANhiA de teAtRo de AlmAdA

de calderón de la barca
oficina sobre luz
Orientação: JCN

AbRil
Sábado 21 às 16h | Domingo 22 às 11h e às 16h

M/3

Bela adormecida
Direcção de igor gandra
teAtRo de FeRRo

14 e 28 de AbRil

O anfitrião
de molière
oficina de jogos dramáticos
Orientação: Joana Manaças

12 e 26 de mAio
mAio
M/4

Sábado 05 às 16h | Domingo 06 às 11h

As rãs
de Aristófanes
oficina sobre música
Orientação: Joana Manaças

Pastéis de nata para Bach

Dramaturgia de pedro proença e teresa gafeira
Encenação de duarte guimarães
compANhiA de teAtRo de AlmAdA

FAixAs etáRiAs

O primeiro Sábado de cada oficina: crianças entre os 5 e os 7 anos
O segundo Sábado de cada oficina: crianças entre os 8 e os 11 anos

mAio

1

Sábado 19 às 16h | Domingo 20 às 11h e às 16h

M/3

