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“Não me interessa  
reproduzir o real”
Rui Lopes Graça, coorde-

nador dos Estúdios Victor 
Córdon da CNB e coreó-

grafo da peça Quinze bailarinos 
e tempo incerto (que se apresenta 
hoje e amanhã na Sala Principal 
do TMJB) falou sobre o espectá-
culo que conta já com três anos de 
apresentações. O bailado junta o 
vasto reportório de ballet clássico 
da CNB com a dança contemporâ-
nea, acompanhados pelo trabalho 
de João Penalva, responsável pela 
direcção, cenário e figurinos.
 “A dança clássica é a mais abstrac-
ta de todas as linguagens. A utiliza-
ção que faço da dança clássica tem 
a ver com a minha abordagem à 
dança. O meu propósito é criar pe-
ças que não transmitem nenhuma 
ideia, nenhuma história. A ideia 
é não ter ideias. Tento ser o mais 
isento possível. Não me interessa 
reproduzir o real, porque o real 
existe por si só, e eu quero criar 
algo artificial, outro universo.” 
Com esta peça, cujo processo de 
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Estreado em 2001 (com o tí-
tulo Delírios dell’Arte, e 
revisitado em 2018, com 

outra encenação, elenco, desenho 
de luz, cenografia e figurinos, para 
a celebração dos 25 anos do Tea-
tro Meridional), Feira dell’Arte 
demonstra a que ponto um bom 
espectáculo pode ser recriado, es-
tabelecendo pontes com os dias 
em que sobe a palco. Espectáculo 

Feira dell’Arte encerra  
Festival amanhã  
no Palco Grande 

criação teve lugar durante cerca de 
um ano, o público é transportado 
através da música de David Cun-
ningham – uma sequência de sons 
que catalisam a memória e levam 
o público a criar histórias que não 
existem em palco. 

Quanto ao processo criativo, Lo-
pes Graça divide-o em três partes: 
“Para mim o importante é criar 
uma estrutura que depois me vai 
dar a funcionalidade de toda da 
peça, após o que tenho de criar ma-
terial para cada intérprete, e só de-

pois então fazer a composição do 
material que cada intérprete tem. 
Trabalho sempre desta forma. As 
pessoas que entram nas minhas pe-
ças, especialmente nas últimas, são 
um repositório de material coreo-
gráfico. Depois tem de se criar uma 
metodologia para produzir esse 
material, que precisa de ter uma 
legitimidade intelectual que está li-
gada à concepção geral da peça.” 
O processo de composição é feito 
a partir dos contributos dos bai-
larinos e em diálogo com eles: 
“Construo a partir do material que 
os bailarinos me dão. É uma coi-
sa negociada, que primeiro parte 
de mim, e que depois vem deles. 
É uma paleta de tintas que eu uso 
para pintar a peça.” Durante o pro-
cesso, acontecem coisas. “Aquilo 
que acontece num determinado 
momento já me está a influenciar 
para outra coisa. Dependo intei-
ramente de como é que os intér-
pretes reagem. Porque uma coisa 
é pensar numa ideia, outra coisa é 
ter os corpos à nossa frente.”
Quinze bailarinos e tempo incerto 
constitui um jogo de sons e cores, 
expresso nos corpos de alguns dos 
mais conceituados bailarinos a 
nível nacional. Rui Lopes Graça 
espera uma calorosa recepção em 
Almada. “A companhia gosta mui-
to de dançar em Almada porque é 
sempre muito bem acolhida”. | L. F.
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de Commedia dell’Arte, uma lin-
guagem teatral de feição popular, 
tradicionalmente marcada por 
uma corrosiva acutilância humo-
rística e política, Feira dell’Arte 
foi o espectáculo programado 
para o encerramento desta edição 
do Festival de Almada. Pode ser 
visto amanhã no Palco Grande da 
Escola D. António da Costa pelas 
22h00.



18:30 Se isto é um homem
Teatro Municipal Joaquim Benite

Música na esplanada

21:00 O Sonho
Teatro Municipal Mirita casimiro

20:00 Edison Otero
escola d. antónio da costa

22:00 Feira dell’Arte
escola d. antónio da costa

dança

TeaTro

REStAuRANtE  
dA ESPlANAdA

HOjE 
• coelho à cervejeiro 
• pescada à francesa  

com salada russa

• chili com feijão preto

AmANHã 
• lasanha bolonhesa 

• pudim de peixe  
com maionese e salada 

• legumes picantes no forno

AGENDA DE AMANhã

Ontem, no colóquio na 
Esplanada, encontrámos 
Jorge, Maëlle, Lucía, Flo-

rencia e Pedro, cinco amigos que 
conceberam e interpretaram País 
clandestino. Conheceram-se em 
2014 no Directors Lab, em Nova 
Iorque, que nessa edição se pro-
punha responder à questão: para 
quem estamos a fazer teatro? Esta 
demonstrou ser uma pergunta que 
viria a moldar o trabalho teatral 
destes jovens, que criaram afini-
dades e percorreram juntos, cada 
um no seu país, os passos que le-
varam à criação de País clandes-

tino. Uniu-os a língua espanhola, 
o gosto pela criação colectiva, 
o interesse pela política e pelas 
discussões em redor do tema, e 
foram estes os aspectos que não 
só serviram de base para o es-
pectáculo como também abriram  
caminho para o crescimento pro-
fissional e pessoal de cada um: 

Colóquio VIII
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uma honra por sufrágio directo

O Espectáculo de Honra é 
um espectáculo que o pú-
blico do Festival escolhe, 

por votação, para voltar na edição 
do ano seguinte. Talvez gostem 
de saber que começou em 1988, 
na 5.ª edição do Festival (então 
ainda chamado Festa do Teatro 
de Almada), com Toreros, majas 
y otras zarandajas, uma criação 
colectiva pelo Teatro Margen, 
vindo de Espanha. Desde então, 
voltaram a Almada, por desejo do 
público, vários outros espectácu-
los vindos de Espanha (entre os 
quais Lazarillo de Tormes, de Ra-
fael Álvarez, que este ano também 
marca presença na programação e 
na lista de espectáculos a votação 
pelo público), mas também de Itá-
lia, da Grã-Bretanha, da Bélgica, 
de França, da Noruega, da Alema-
nha, do Brasil, da Colômbia, do 
Chile, e ainda vários espectáculos 
portugueses (entre os quais espec-
táculos criados pela Comuna, pelo 
Teatro Meridional, pelo Teatro de 
Marionetas do Porto, pela Circo-
lando ou pelo Teatro do Vestido).
Este ano estão a votação os se-
guintes espectáculos: A Boda, de 
Bertolt Brecht, pela Sul – Associa-
ção Cultural e Artística, Franito, 
de Patrice Thibaud, pelo Théâtre 
de Nîmes, Ésquilo – nascimento e 

“Desenvolver este espectáculo 
serviu de preparação para mui-
tas coisas, tanto na vida do meu 
país como na minha vida pessoal, 
pois eram questões que já tínha-
mos discutido entre nós”, disse 
Pedro Granato, elemento brasi-
leiro. Quanto ao espectáculo em 
si, pensam que o facto de ser uma 

morte da tragédia, de e por Rafael 
Álvarez, Do que é que somos fei-
tos?!, de Andréya Ouamba, pelas 
Compagnie 1er Temps e Compag-
nie ABC, Se isto é um homem, de 
Primo Levi, com dramaturgia e 
encenação de Rogério de Carva-
lho pela Companhia de Teatro de 
Almada, Lovers – Vencedores, de 
Brian Friel, por Jorge Silva pelo 
Teatro dos Aloés, Un poyo rojo, de 
Hermes Gaido, País clandestino, 
de Florencia Lindner, Jorge Eiro, 
Lucía Miranda, Maëlle Poésy e Pe-
dro Granato, que boa ideia, virmos 
para as montanhas, de Guilherme 
Gomes, pelo Teatro da Cidade, e 
ainda Joana d’Arc, de e por Juni 

Dahr, pelo Visjoner Teater. 
Amanhã, à entrada na Esplanada 
do Festival, o público recebe um 
boletim de voto com a lista de es-
pectáculos a votação, escolhe aque-
le que gostaria que voltasse para o 
ano assinalando-o com uma cruz 
no referido boletim, e deposita o 
seu voto numa urna colocada à en-
trada para o Palco Grande, pouco 
antes de entrar para o espectáculo 
de encerramento do Festival, que 
terá lugar pelas 22h00. A contagem 
dos votos será efectuada enquanto 
decorre a apresentação de Feira 
dell’Arte, pelo Teatro Meridional, e 
o resultado anunciado antes de nos 
despedirmos até para o ano. | S.A.

TeaTro

proposta simples e de tratar temas 
universais permite que qualquer 
público se identifique e se relacio-
ne com as temáticas que levaram 
para palco. País clandestino apre-
senta-se neste Festival pela se-
gunda e última vez esta noite, no 
Auditório Fernando Lopes-Graça, 
Fórum Romeu Correia, às 21h30.

19:00 Quinze bailarinos  
e tempo incerto

Teatro Municipal Joaquim Benite
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Música na esplanada

23:30 Carapaus Afrobeat
escola d. antónio da costa

o moderador Jorge louraço Figueira e os criadores de País clandestino


