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Boas ‑vindas Aos bons espíritos  
do Teatro da Europa

Pela terceira vez, no percurso de quase catorze 
anos de pertença a esta associação de âmbito 
europeu, o TNSJ recebe no Porto os dirigentes 
dos teatros que são membros da União dos 
Teatros da Europa.

E fá ‑lo com muito gosto e em clima de festa. 
Porque é bom ter amigos em casa. Porque é 
bom poder dar a conhecer um pouco do teatro 
português aos parceiros que, mesmo tendo 
vontade, nem sempre têm a possibilidade de se 
deslocar a este canto da Europa para conhecer 
o que por cá fazemos. E fazemos bem. Mesmo 
que outras não existissem, restaria sempre 
essa grande afinidade: a dedicação com que 
vivemos para essa grande arte do teatro.

Em tempos difíceis é sempre mais fácil 
fecharmo ‑nos em nós próprios, nas nossas 
diferenças e particularidades, e cedermos aos 
medos que alimentam a surdez e desconfiança 
com que podemos olhar para o outro, do que 
dispormo ‑nos a ouvir, a ver, a conhecer a 
diferença que nesse outro nos pode enriquecer.

Porque, nesta era em que tudo nos empurra 
para o isolamento, seja ele geográfico, político, 
ideológico ou religioso, julgo que a importância 
de saber estar com o outro – como se tem 
necessariamente de estar quando nos juntamos 
em qualquer associação – é cada vez maior 
e mais essencial para a sobrevivência da 
humanidade em nós. Para que estes não sejam 
os últimos dias da nossa humanidade.

Bem ‑vindos, Amigos!

Francisca Carneiro Fernandes
Presidente do Conselho de Administração do 
TNSJ

Bem ‑vindos ao país mais longínquo da Europa 
por um fim ‑de ‑semana onde se traduz em 
cena Karl Kraus, Fiódor Dostoiévski, Guillermo 
Calderón, Jean ‑Pierre Sarrazac, Joseph Danan, 
Samuel Beckett, Gregory Motton, Alvaro García 
de Zúñiga, Rui Pina Coelho. Eis as diversas 
interpretações dos dias da austeridade por Nuno 
Carinhas e Nuno M Cardoso, Luís Araújo, João 
Reis, Fernando Mora Ramos, Gonçalo Amorim.

Mostrar o teatro dos outros tem sido vocação 
do TNSJ – a multiplicidade de olhares que 
constitui o teatro português, transgeracional 
e multilingue. Durante a guerra financeira que 
nos tornou, como país, cobaia de submissões 
programáticas, temos trabalhado para que 
o grau de resistência e frugalidade estimule 
mais alianças que rivalidades, mais partilha 
pública que fechamento (sem cedências à tolice 
populista), mais luz e sombra que negrume – 
transmutando a penúria em curiosidade e a 
impotência em desejo de afirmação de vontades.

Bem ‑vindos pois a um país culto, pobre e 
solidário, que pugna pelo seu universalismo 
exemplar de línguas e linguagens contemporâneas. 
Se o Teatro é feito dos excessos da vida, a nossa 
vida é excessivamente prolixa, aventureira e 
essencial. Persistimos na pertença à UTE, com 
a convicção de podermos ultrapassar as nossas 
enormes dificuldades periféricas dentro de um 
projecto utópico, que agrega fazedores de teatro 
de Israel à Rússia, e que deverá ser autónomo de 
uma União Europeia a precisar de reformas que 
estanquem divergências geográficas crescentes 
dentro do seu pequeno mapa.

Nuno Carinhas
Director Artístico do TNSJ

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.
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Welcome To the good spirits of  
the European Theatre

For the third time in the near fourteen years 
it has been a member of this European ‑wide 
organisation, the TNSJ welcomes to Porto the 
leading figures of the theatres that make up the 
Union des Théâtres de l’Europe.

We do it with great pleasure and in a festive 
atmosphere. Because it is good to have friends 
visit. Because it is good to offer a sample of 
Portuguese theatre to partners that, even 
though they would like to, do not always have 
the chance to come to this corner of Europe and 
check out the best of what we do here. Finally, 
even if there were no other affinities between 
us, we would always share a deep commitment 
to the great art of the stage.

In difficult times, it is always easier to close 
in upon ourselves, upon our differences and 
peculiarities, and give in to those fears that feed 
apathy and mistrust towards others, than to 
be willing to listen, see, know the difference in 
others, something that can so enrich us.

Because, in these times in which everything is 
pushing us towards isolation, be it geographic, 
political, ideological or religious, I believe that 
knowing how to be with others – as we must 
necessarily do as a part of any association – 
is becoming increasingly more important 
and necessary for the survival of humanity 
in ourselves. So that these will not be our 
humanity’s “last days”.

Welcome, Friends!

Francisca Carneiro Fernandes
President of the TNSJ Board of Directors

Translated by José Gabriel Flores.

Welcome to the most distant country in Europe 
for a theatrical week ‑end with Karl Kraus, 
Fyodor Dostoevsky, Guillermo Calderón, 
Jean ‑Pierre Sarrazac, Joseph Danan, Samuel 
Beckett, Gregory Motton, Alvaro García de 
Zúñiga, Rui Pina Coelho. The days of austerity 
are thus variously interpreted by Nuno Carinhas 
and Nuno M Cardoso, Luís Araújo, João Reis, 
Fernando Mora Ramos, Gonçalo Amorim.

Showcasing theatre from elsewhere has 
been a vocation of the TNSJ – a multiplicity of 
viewpoints that defines the Portuguese theatre, 
transgenerational and multilingual. During 
the financial war that has transformed us, as a 
country, into a guinea pig under programmatic 
submission, we’ve been working hard so that 
resistance and frugality might further alliances 
rather than rivalries, public sharing rather than 
seclusion (albeit without conceding to any 
populist foolishness), light and shadow rather 
than darkness – transmuting hardship into 
curiosity, and powerlessness into an affirmation 
of will.

So, welcome to a cultured, poor and 
solidary country, that strives for an exemplary 
universalism of contemporary idioms and 
languages. If the theatre is made of the 
excesses of life, our life is excessively profuse, 
adventurous and essential. We persist in our 
membership to the UTE, convinced of our  
ability to overcome our vast peripheral difficulties 
within a utopic project that brings together 
theatre ‑makers from Israel to Russia, and which 
should be kept autonomous from a European 
Union in need of reforms to curtail the growing 
geographical disparities inside its small territory.

Nuno Carinhas
Artistic Director of the TNSJ

Translated by Rui Pires Cabral.



Vou fazer ‑vos uma confissão: 
eu considero ‑me extremamente 
inteligente porque em toda a 
minha vida nunca consegui 
começar nem acabar nada. 
Sou um fala ‑barato, um chato 
de primeira, como aliás todos 
nós. Mas que fazer se a única 
finalidade do homem inteligente 
é falar, falar, falar…

Oh, gentlemen, do you know,  
I consider myself an intelligent 
man, only because all my life I 
have been able neither to begin 
nor to finish anything. I am a 
babbler, a harmless vexatious 
babbler, like all of us. But what 
is to be done if the sole vocation 
of every intelligent man is 
babble, babble, babble…
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não tentes dessacralizar o medo desmistificar a arrogância limita ‑te
a viver os teus lentos dias sem fazeres da tua própria vida um

espectáculo ruidoso ou molesto para os outros ninguém te há ‑de
pagar na mesma moeda mas isso nada te deve importar ou quase

nada quando a vida ganha entidade suficiente pode deitar ‑se tudo
o resto pela borda fora

Camilo José Cela, Ofício de Trevas 5 (1973)

F = ma
Luís Araújo

O Homem do Subterrâneo não é um homem 
“representativo”, que consinta e adopte o determinismo. 
Também não é uma anomalia, uma excepção. 
Numa sociedade estrita, científica, orientada para a 
produtividade, um homem assim existe para criar um 
contraponto, para apresentar respostas diferentes para 
as mesmas perguntas.

Na sociedade mecânica do séc. XIX, este anti‑
‑humanista estaria metaforicamente, e talvez realmente, 
num subterrâneo inabitável, um lugar escuro e sem 
janelas, sem público que o ouvisse. Ao ler este livro hoje, 
apeteceu ‑me oferecer ‑lhe as oportunidades do séc. XXI: 
oferecer ‑lhe o espaço e os mecanismos usados pelos 
profetas do life coaching, do empreendedorismo e do 
motivational speaking, pelos que fingem ou acreditam 
ter respostas, a salvação, os gurus do humanismo 
de pacotilha, os homens “carismáticos” que enchem 
auditórios e salões de hotel para fazer team building, 
para dizer a multidões dispostas a acreditar em tudo 
generalidades como “se podes sonhá ‑lo podes fazê ‑lo”, 
que enriquecem em sessões de autógrafos da 10.ª edição 
do seu 10.º livro, os que inundam a Internet com 
apresentações de produtos, palestras e testemunhos 
que roçam a experiência religiosa.

Mas um texto com esta espessura não cabe dentro 
de um powerpoint, não se presta à explicitação sem dar 
luta, e por isso, apesar da gestualidade agressiva de 
quem quer muito ser compreendido, todo ele é inércia. 

O orador vê ‑se forçado a um dinamismo artificial que 
contraria o que é dito. E dessa luta entre o que é dito e 
o modelo em que é dito nasce uma fricção frustrante 
que torna todo esse esforço inglório. Que, no fundo no 
fundo, é tudo o que é dito. 

Ao escolher o subtítulo O fim dos fins é não fazer nada 
para este Subterrâneo, lembrei ‑me de uma entrevista 
que li há anos em que perguntavam ao Leon Lederman 
qual era para ele a equação mais completa, a que melhor 
explicava o mundo. A sua resposta foi uma das mais 
simples: F = ma, força igual a massa vezes aceleração, 
ou seja, se se empurrar um corpo, ele reage movendo ‑se 
e quanto maior a força aplicada, maior a reacção. Falta 
perceber se este Homem do Subterrâneo se recusa a 
mover ‑se ou se os outros se recusam a tocar ‑lhe.

Nietzsche matou Deus e Foucault matou o homem.  
O que é que nos resta?

Para o Homem do Subterrâneo, seja o que for, não se 
pode dizer que seja um espectáculo muito interessante.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.
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don’t try to deconsecrate fear demystify arrogance just live 
your slow ‑paced days without turning your life into a noisy and 

troublesome spectacle for others no one will reciprocate the favour 
but that should bother you little or nothing at all as soon as life takes 

on substance enough to allow you to discard everything else
Camilo José Cela, Office of Darkness 5 (1973)

F = ma
Luís Araújo

The Man in the Underground is not a “representative” 
man who’d allow and accept determinism. He is not an 
anomaly or an exception either. In a restricted, scientific 
and productivity ‑oriented society, such a man is a 
counterpoint, whose task is to give different answers  
to the same questions.

In the mechanical society of the 19th ‑century, this 
anti ‑humanist would exist – metaphorically, and  
maybe literally – in an uninhabitable underground,  
a dark windowless place, with no one in attendance. 
When I read this book today, I felt like offering it the 
new possibilities of the 21st century: the space and 
the devices used by the prophets of life coaching, 
entrepreneurship development and motivational 
techniques, those who believe or pretend to believe 
they have answers, salvation, the gurus of second‑
‑rate humanism, “charismatic” men that attract gullible 
crowds to hotel halls for team building sessions, feeding 
them platitudes like “if you can dream it, you can do 
it”, getting rich inscribing copies of the 10th edition 
of their 10th book, flooding the internet with product 
presentations, tutorials, and testimonies on the verge  
of religious experience.

But a text of such density could never conform to 
a PowerPoint presentation, and does not lend itself 
to clarity without a fight. Therefore, in spite of the 
aggressive body language of someone who’s trying very 
hard to be understood, it is all inertia. The speaker is 

thus forced to an artificial dynamism that contradicts his 
own words. And from the struggle between what is said 
and the way of saying it, a frustrating friction arises that 
thwarts the whole effort. And ultimately, every word 
uttered.

When I chose the subtitle The end of all ends is to do 
nothing at all for this retake on the Underground I was 
reminded of an interview I read years ago in which Leon 
Lederman was asked what he thought was the most 
complete equation, the one that best explains the world. 
His answer was simple: F = ma, the force is equal to the 
mass multiplied by the acceleration, that is: if you push 
a body, it reacts by moving, and the bigger the push, the 
bigger the reaction. It’s left to be determined whether 
the Man in the Underground refuses to move or the 
others refuse to touch him.

Nietzsche killed God and Foucault killed Man. What 
do we have left?

Whatever it may be, to the Man in the Underground,  
it certainly isn’t a particularly interesting spectacle.

Translated by Rui Pires Cabral.
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Subterrâneo  
e subconsciente
ou a consciência sem 
consciência e o juízo sem juiz

Regina Guimarães*

Nada é mais difícil do que denunciar  
um ser abjecto
nada é mais difícil do que compreendê ‑lo.

O Subterrâneo é um sítio e uma situação. 
Uma enxovia e um enxovalho. Uma luta 
na clandestinidade e uma luta contra 
a claustrofobia. De todos os modos da 
palavra dirigida, a presentes e ausentes, 
a “subterrânea” (mesmo se falsamente 
subterrânea) é a que consegue 
convencer por autoconvencimento, 
cativar graças à partilha de cativeiro. 
O “estado” subterrâneo poderia ser o 
contrário do powerpoint e da tribuna de 
conferencista. Mas onde param hoje 
sermões, magistérios e missas cantadas? 
Todos já reparámos que os oradores, 
os palestrantes e os mestres foram 
substituídos por pregadores, tutores 
e vendedores de coaching de vida, de 
coaching de performance, de coaching 
de equipa, etc. Com as suas psicologias 
de grupo assentes num behaviourismo 
de trazer por casa ou na psicanálise 
barata, com a sua visão reader’s digest 
da existência. E com os inevitáveis 
powerpoints capazes de matar vários 
coelhos de uma cajadada: o professor 
confunde ‑se com o treinador e com o 
agente, e os conteúdos encaixotados 
fazem as vezes de saber.

A transformação da situação literal 
e simbolicamente subterrânea em 
conferência formal e do manifesto 
anti ‑humanista em mise en scène dum 
discurso proferido perante a plateia 
meta ‑teatral não deixa de ecoar as 
circunstâncias desta montagem.  
A teatralização do texto de Dostoiévski 
é dirigida por Luís Araújo, vinte anos 
depois de um Subterrâneo (dirigido 
por Paulo Castro) ter sido interpretado 
por Nuno Cardoso. Vinte anos, ou 
seja, o prazo de uma mudança de 
geração, tendo a primeira digressão 
da peça incluído um denso circuito de 
representações em estabelecimentos 
carcerários. O “aprendiz de feiticeiro” que 
então descobriu o universo das prisões 
haveria mais tarde, no ano de 2001, de 
conceber e dirigir uma versão da Oresteia 

de Ésquilo na cadeia de alta segurança de 
Paços de Ferreira.

Não me faz sentido dizer que Nuno 
Cardoso regressou a Dostoiévski pela 
mão de Luís Araújo, porque, na verdade, 
ele nunca deixou de habitar e ser 
habitado por esse texto fundador da sua 
ética e da sua estética. O que significa 
que Nuno Cardoso já não se limita a 
encarnar uma obra dilecta (missão 
impossível segundo Orson Welles), 
antes expõe essa torrente de palavras 
incómodas como parte constituinte de si. 
Acresce que o homem dentro do actor‑
‑encenador (tal como a personagem 
do conferencista) passou a barra dos 
quarenta, ficando não incólume porém 
mais requintadamente feroz.

Aliás, o desgaste da forma física é o 
mote a partir do qual Dostoiévski coloca 
no mesmo plano a doença da consciência 
e a doença do fígado. Anton ergue o seu 
mal físico e mental como uma bandeira 
desfraldada contra toda a espécie de 
optimismo, sincero ou hipócrita. Do 
sofrimento doce e voluptuoso que advém 
de reconhecer a sua própria baixeza 
salta ‑se para o mortal aborrecimento 
dos mortais, transitando pelo rancor 
digno do anão e do corcunda e pela 
raiva do canalha inteligente, que se atira 
contra a parede real e metafórica. Todo 
este sofisticado percurso retórico é 
surpreendentemente assaz económico 
em termos de tempos e de efeitos.

O requinte do orador, cujas palavras e 
gritos traçam uma espiral da impotência 
e do desespero, contrasta com a 
maravilhosa grosseria da cenografia 
constituída pelo powerpoint, que 
realça microfragmentos do discurso 
empobrecendo ‑os e um anémico plinto 
encimado de um cesto de maçãs, 
digamos, magrittianas.

As formulações paradoxais abundam 
no texto – “reconhecer que sou um 
canalha não me consola de o ser”, 
“a parede não existiria se o homem 
não tivesse de investir contra ela”, 
“desesperadamente feliz por apanhar 
uma bofetada”, “culpado de ser mais 
inteligente do que os outros”, “delicioso 
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esmagamento”… –, bem como as frases 
aforísticas – “o fruto da consciência é 
a inércia”, “até na dor de dentes existe 
volúpia”, “a preguiça é uma profissão 
com futuro” –, mas a exuberância verbal 
convive com uma certa secura de estilo 
apoiada em tensões que não se resolvem 
por catarse. Essa propositada rudeza 
manifesta ‑se logo à entrada, com Anton 
a fazer estalar os ossos das mãos, e 
continua a transparecer ou explodir ao 
longo da representação, por exemplo  
nos trechos em que se fala da indiferença 
da natureza e da inutilidade da razão. 
Pois se a consciência é uma doença 
necessária aos inconfessados prazeres  
do homem requintado, as palavras,  
se demasiado mansamente enunciadas, 
podem adormecer a consciência, logo 
entravar a transformação da impotência 
em supremacia.

A montagem cénica do Subterrâneo faz 
da palavra em acção um barómetro do 
tempo em que de novo irrompe e dispara. 
Ou seja: o texto de Dostoiévski possui a 
grandeza das obras que, postas a vibrar, 
ecoam um número cada vez mais elevado 
de signos e fenómenos. A isto eu não 
chamaria “engrandecer bem”, mas antes 
ressurgir das cinzas, com asas cada vez 
mais imensas.

A preguiça assumida por Anton 
como a condição do homem superior à 
média parece incorporar alguns traços 
da personagem central do romance 
Oblomov (datado de 1859, isto é, cinco 
anos antes da publicação do texto de 
Dostoiévski). Em todo o caso, o ícone 
nacional construído por Ivan Gontcharov 
tem ressonâncias notórias no arco que 
liga a doença da doença à inefável 
preguiça. Recordemos que a ociosidade 
inspirará apologias diversamente 
argumentadas a Robert Louis Stevenson, 
Paul Lafargue, Bertrand Russell e Kazimir 
Malevitch.

O que mais me emociona na convocação 
desta obra tão intensamente ancorada 
numa época, num lugar e numa vida 
(Dostoiévski começou a redigi ‑la à 
cabeceira do cadáver de sua esposa…)  

é a sua força transtemporal e espacial.  
É porventura essa força que Nuno Cardoso 
agarra e potencia, usando a máscara‑
‑persona para magnetizar a raiva de si 
próprio/o outro.

* Escritora e realizadora.

 Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.
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Subterranean  
and subconscious
or the conscience without 
conscience and the judgment 
without judge

Regina Guimarães*

There is nothing harder than to denounce 
an abject being
there is nothing harder than to 
understand him

The Underground is a place and a 
situation. A dungeon and an affront. 
A clandestine struggle and a struggle 
against claustrophobia. Of all the speech 
modes addressed to both present and 
absent recipients, the “subterranean” 
(even if falsely so) is the one that 
succeeds in persuading through self‑
‑persuasion, in captivating through 
shared captivity. The subterranean 
“condition” might be the opposite of 
the PowerPoint presentation and the 
speaker’s lectern. But where are they 
now, the sermons, masterly lectures and 
sung masses of yore? We are all aware 
that the former speakers, lecturers and 
masters were replaced by preachers, 
tutors and sellers of life coaching, 
performance coaching, team coaching, 
and so on and so forth. With their 
group psychology built on pedestrian 
behaviourism or cheap psychoanalysis, 
with their Reader’s Digest views on life. 
And with their inevitable PowerPoints, 
able to hit several targets in one shot: the 
teacher is nothing more than a trainer 
and an agent, and the packaged message 
pass as knowledge.

The transformation of the literally 
and symbolically subterranean situation 
into a formal conference, and of the 
anti ‑humanist manifesto into the mise‑
‑en ‑scène of a speech addressed to a 
meta ‑theatrical audience, echoes the 
circumstances of the present production. 
This dramatization of Dostoevsky’s 
text is directed by Luís Araújo, twenty 
years after the production of another 
adaptation of Underground (directed 
by Paulo Castro) also played by Nuno 
Cardoso. Twenty years, that is to say, the 
time of a generation, with the first tour of 
the play including several penitentiaries 
among its venues. The “sorcerer’s 
apprentice” who then discovered the 
correctional world would later, in 2001, 

create and stage a version of Aeschylus’ 
Oresteia in the high security prison of 
Paços de Ferreira.

It makes no sense for me to say that 
Nuno Cardoso returned to Dostoevsky 
under the guidance of Luís Araújo, 
because, in actual fact, he never really 
strayed from a text that has been 
fundamental to his work ethics and 
aesthetics. Which means that now Nuno 
Cardoso is not just embodying a favourite 
literary work of his (an impossible task, 
according to Orson Welles), but rather 
revealing that torrent of unsettling 
words as an integral part of himself. 
Furthermore, the man inside the actor‑
‑director (and the speaker’s character 
as well) is now over forty, and has not 
been left unscathed, but all the more 
exquisitely ferocious.

Indeed, physical deterioration is the 
broad theme Dostoevsky explores in 
order to equate the diseases of the 
conscience with the disease of the liver. 
Anton brandishes his physical and mental 
ailments like flying flags against any kind 
of optimist, be it sincere or hypocritical. 
From the sweet and voluptuous pain he 
gets from recognizing his own vileness, 
he moves on to tackle the mortal 
boredom of us mortals, struggling along 
the way with the resentfulness of the 
dwarf and the hunchback, and the anger 
of the intelligent scoundrel, banging his 
head against the real and metaphorical 
wall. Surprisingly, this intricate rhetoric 
is delivered with utter economy in timing 
and effects.

The fineness of the speaker, 
whose words and shouts weave a 
coil of impotence and hopelessness, 
clashes with the wonderful vulgarity 
of the scenography, made up by the 
PowerPoint, which stresses micro 
fragments of the speech demeaning 
them, and a shabby lectern topped with  
a basket of, let’s say, “magrittean” apples.

The text is teeming with paradoxical 
formulations – “recognizing myself as 
a scoundrel does not console me from 
being one”, “the wall wouldn’t exist if man 
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hadn’t to charge against it”, “desperately 
happy for being slapped”, “guilty of 
being smarter than the rest”, “delicious 
crushing” –, as well as with aphorisms – 
“the fruit of conscience is inertia”, “there’s 
lust even in a toothache”, “laziness is a 
profession with prospects” –, but this 
verbal exuberance comes with a certain 
terseness in style sustained by tensions 
that do not culminate in catharsis. 
This deliberate crudeness is apparent 
from the outset, with Anton cracking 
his knuckles, and keeps recurring or 
exploding throughout the performance 
– for instance, when he elaborates 
on the indifference of nature and the 
uselessness of reason. If conscience is 
indeed a disease indispensable to the 
unuttered pleasures of the sophisticated 
man, then words, if spoken too softly, 
may lull conscience into a slumber, 
thus hampering the transformation of 
impotence into supremacy.

The stage setting of Underground turns 
the spoken word into a barometer of 
the times wherein it bursts out again. In 
other words: Dostoevsky’s text has the 
greatness of a work that, at every reprise, 
reverberates with an ever ‑growing 
number of symbols and phenomena. 
This is not exactly what I would call a 
potential for “building in stature”, but 

rather an ability to rise from the ashes 
with increasingly splendid wings.

The laziness Anton acknowledges as 
the natural condition of any superior man 
seems to incorporate some features of 
the main character in Ivan Goncharov’s 
novel Oblomov (written in 1859, i.e., five 
years before the publication of Notes 
from the Underground). In any case, the 
national icon created by Goncharov 
clearly resonates with the link between 
disease and ineffable laziness. Let us 
not forget that idleness inspired variably 
argued apologias from the likes of Robert 
Louis Stevenson, Paul Lafargue, Bertrand 
Russell or Kasimir Malevich.

What moves me the most in the 
adaptation of this work so thoroughly 
embedded in a particular time, space 
and life (Dostoevsky began writing it 
at his wife’s deathbed…) is its power to 
transcend time and space. And this might 
be the power that Nuno Cardoso seizes 
and enhances, using the mask ‑persona to 
activate the rage of Man against himself/
the other.

* Writer and filmmaker.

 Translated by Rui Pires Cabral.
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Porto, 1983.
É um dos valores emergentes no meio 
teatral português da última década.  
De forma discreta mas segura, 
tem vindo a desenvolver percurso 
expressivo e coerente, tanto como 
ator como encenador. Depois de 
ter integrado o elenco de três 
espetáculos encenados por Nuno 
Cardoso – O Despertar da Primavera, 
de Frank Wedekind (2004), Woyzeck, 
de Büchner (2005), e Platónov, de 
Tchékhov (2008) –, encenou (com José 
Eduardo Silva e Victor Hugo Pontes) 
T3 + 1 (2010), com peças em um ato 
de Tchékhov e interpretação de Nuno 
Cardoso. Aqui se encontra, porventura, 
a génese deste Subterrâneo – O fim 
dos fins é não fazer nada (2016), a 
partir de Dostóievski, um inspirado 
remake do primeiro monólogo de 
Cardoso, encenado originalmente por 
Paulo Castro há vinte anos. Ainda no 
TNSJ, destacam ‑se as suas prestações 
como ator em Turismo Infinito, com textos 
de Fernando Pessoa, O Mercador de 
Veneza, de Shakespeare (encenações 
de Ricardo Pais, 2007 e 2008) e 
Tambores na Noite, de Brecht (enc. 
Nuno Carinhas, 2009). Em 2007, 
concebeu e interpretou Mostra‑
‑me Tu a Minha Cara, a partir de 
Filoctetes, de Heiner Müller (São 
Luiz Teatro Municipal). Em 2012, 
fundou a OTTO, companhia onde 
coencenou Katzelmacher, de Rainer 
Werner Fassbinder (2012), e concebeu 
e interpretou Perspicere (2013). Em 
2015, para o Teatro Universitário 
do Porto, encenou, com Gonçalo 
Amorim, Celeste – Uma Assombração. 
No mesmo ano, para o Teatro 
Experimental do Porto (TEP), dirigiu 
Caridade – O que resta de Fé Caridade 
Esperança de Ödön von Horváth. 
Como ator, integrou também o elenco 
de espetáculos de Manuel Sardinha, 
António Durães, Nuno M Cardoso, 
Fernando Moreira, Luís Mestre, Carlos 
Pimenta, João Pedro Vaz, Gonçalo 
Amorim, Jacinto Lucas Pires, entre 
outros, em estruturas como o Teatro 
Nacional D. Maria II, TNSJ, Ao Cabo 
Teatro, TEP ou Ensemble. Trabalhou 
igualmente com os performers Miguel 
Bonneville, Rodolphe Cintorino e 
Pascal Lièvre. No cinema, participou 
em filmes de Edgar Pêra, Sofia 
Arriscado, Vasco Mendes, João Rosas 
e Emily Wardill.

Canas de Senhorim, 1970.
Também é ator, mas transformou‑
‑se num dos mais ativos e inquietos 
encenadores portugueses da 
atualidade. Tem vindo a desenvolver 
um universo estético próprio, 
coerente, que tanto se aplica a 
adaptações de textos contemporâneos 
como de clássicos, muitas vezes 
em colaboração com o talentoso 
cenógrafo F. Ribeiro. E tanto cria 
estilizados espetáculos de palco 
como desenvolve projetos mais 
experimentais com comunidades, 
cruzando profissionais e não‑
‑profissionais. Enquanto estudante 
universitário, iniciou a sua carreira em 
1994, no CITAC – Círculo de Iniciação 
Teatral da Academia de Coimbra.  
No mesmo ano, no Porto, é cofundador 
do coletivo Visões Úteis. Aí, estreou ‑se 
como encenador: As Aventuras de João 
Sem Medo, de José Gomes Ferreira 
(1995); Casa de Mulheres, de Dacia 
Maraini (1996); e Porto Monocromático 
(1997). Esta última criação, uma 
coprodução com o TNSJ, marca o 
início de uma produtiva colaboração. 
Neste teatro nacional, encenou  
Pas ‑de ‑cinq + 1, de Mauricio Kagel 
(1999); O Despertar da Primavera, de 
Frank Wedekind (2004); Woyzeck,  
de Georg Büchner (2005); e Plasticina, 
de Vassili Sigarev (2006). Entre 1998 
e 2003, assegurou a direção artística 
do Auditório Nacional Carlos Alberto 
e, entre 2003 e 2007, do Teatro Carlos 
Alberto, integrado já na estrutura do 
TNSJ. Em 2001, é cofundador do Ao 
Cabo Teatro, do qual é diretor artístico. 
Para esta companhia, encenou 
inúmeros espetáculos, com textos 
de autores como Sófocles, Ésquilo, 
Racine, Molière, Tchékhov, Ibsen, 
Eugene O’Neill, Tennessee Williams, 
Friedrich Dürrenmatt, Sarah Kane, 
Lars Nóren e Marius von Mayenburg, 
entre muitos outros. Destaque ‑se, 
em especial, as suas incursões nos 
territórios dramáticos de Tchékhov 
(Platónov, A Gaivota e As Três Irmãs, 
2008 ‑11) e de Shakespeare (Ricardo II, 
Medida por Medida e Coriolano, 2007‑
‑14). Como criador, vem procurando –  
e encontrando – nos repertórios 
clássico e contemporâneo a matéria 
poética que alimenta uma ideia de 
teatro como máquina de interpretação 
e reescrita do presente.

Porto, 1983.
He is one of the most promising talents 
to emerge in Portuguese theatre during 
the past decade. Discreetly but surely, 
he has pursued an expressive and 
coherent career, both as an actor and 
a stage director. After acting in three 
shows directed by Nuno Cardoso – 
Frank Wedekind’s Spring Awakening 
(2004), Büchner’s Woyzeck (2005) and 
Chekhov’s Platonov (2008) –, he staged 
(in collaboration with José Eduardo 
Silva and Victor Hugo Pontes) T3 + 1 
(2010), an assemblage of one ‑act 
plays by Chekhov, performed by 
Nuno Cardoso. Therein lies, perhaps, 
the seed of Underground (2016). This 
production, based on Dostoevsky’s 
writings, is an inspired remake of 
Cardoso’s first monologue, originally 
staged by Paulo Castro twenty years 
ago. His work for the TNSJ also 
includes acting in Turismo Infinito 
[Infinite Tourism], from texts by 
Fernando Pessoa, Shakespeare’s The 
Merchant of Venice (both staged by 
Ricardo Pais, 2007 and 2008) and 
Brecht’s Drums in the Night (staged 
by Nuno Carinhas, 2009). In 2007, he 
wrote and performed Mostra ‑me Tu a 
Minha Cara [You Show Me My Face], 
based on Heiner Müller’s Philoctetes 
(São Luiz Teatro Municipal). In 2012, 
he founded OTTO, a company for 
which he co ‑staged Rainer Werner 
Fassbinder’s Katzelmacher (2012) 
and wrote and performed Perspicere 
(2013). In 2015, he staged, with 
Gonçalo Amorim, Celeste – Uma 
Assombração [Celeste – A Haunting] 
(Teatro Universitário do Porto). In the 
same year, he directed Caridade –  
O que resta de Fé Caridade Esperança 
de Ödön von Horváth [Charity – What 
is left of Faith Charity Hope by Ödön 
von Horváth] (Teatro Experimental do 
Porto). As an actor, he was also cast 
on shows by, among others, Manuel 
Sardinha, António Durães, Nuno M 
Cardoso, Fernando Moreira, Luís 
Mestre, Carlos Pimenta, João Pedro 
Vaz, Gonçalo Amorim, Jacinto Lucas 
Pires, in such institutions as Teatro 
Nacional D. Maria II, TNSJ, Ao Cabo 
Teatro, Teatro Experimental do Porto 
or Ensemble. He has also worked with 
performance artists Miguel Bonneville, 
Rodolphe Cintorino and Pascal Lièvre. 
His cinema work includes films by 
Edgar Pêra, Sofia Arriscado, Vasco 
Mendes, João Rosas and Emily Wardill.

Canas de Senhorim, 1970.
This actor is also one of the most busy 
and restless contemporary Portuguese 
stage directors. Over time, he has 
developed a personal and coherent 
aesthetic universe that tackles 
contemporary and classic texts, often 
in collaboration with talented set 
designer F. Ribeiro. He can just as well 
create sophisticated stage productions 
as more experimental projects within 
communities, combining professional 
and non ‑professional people. His  
stage career began in 1994, when he 
was a university student, at CITAC – 
Círculo de Iniciação Teatral da 
Academia de Coimbra. In that very 
same year, in Porto, he co ‑founded 
the Visões Úteis group, within which 
he began working as stage director: 
José Gomes Ferreira’s As Aventuras de 
João Sem Medo (1995); Dacia Maraini’s 
Casa de Mulheres (1996); and Porto 
Monocromático (1997). The latter 
creation, co ‑produced with the TNSJ, 
marked the beginning of a productive 
partnership. At the TNSJ, he staged 
Mauricio Kagel’s Pas ‑de ‑cinq + 1 (1999); 
Frank Wedekind’s Spring Awakening 
(2004); Georg Büchner’s Woyzeck 
(2005) and Vassily Sigarev’s Plasticine 
(2006). From 1998 to 2003, he was 
artistic director of Auditório Nacional 
Carlos Alberto and, between 2003 and 
2007, fulfilled the same role at Teatro 
Carlos Alberto, which was already 
then a part of the TNSJ structure. 
In 2001, he co ‑founded Ao Cabo 
Teatro, of which he is artistic director. 
For this company he staged many 
shows, with texts by such authors 
as Sophocles, Aeschylus, Racine, 
Molière, Chekhov, Ibsen, Eugene 
O’Neill, Tennessee Williams, Friedrich 
Dürrenmatt, Sarah Kane, Lars Nóren 
and Marius von Mayenburg, among 
many others. Particularly noteworthy 
are his incursions into the dramatic 
territories of Chekhov (Platonov, The 
Seagull and Three Sisters, 2008 ‑11) 
and Shakespeare (Richard II, Measure 
for Measure and Coriolanus, 2007 ‑14). 
In his creative work, he surveys the 
classical and contemporary repertoire 
in search of poetic fuel to feed a vision 
of the theatre as a machine for reading 
and rewriting the present.

Translated by José Gabriel Flores.

Luís
Araújo

Nuno 
Cardoso



O governo vai emitir informações 
importantes sobre o desastre.
Dirija ‑se com cautela para uma 
zona que tenha iluminação de 
emergência.
A corrente será restabelecida.
Ligue a rádio ou a televisão, 
sintonize qualquer estação local e
siga as instruções oficiais que 
estejam a ser emitidas.
Siga quaisquer instruções que 
estejam a ser dadas. 
Ouça apenas informação oficial.
Não entre em pânico.
Mantenha ‑se calmo.
Isto é uma retransmissão.
Não entre em pânico.
Mantenha ‑se calmo.
Mantenha ‑se calmo.
Mantenha ‑se calmo.
Mantenha ‑se calmo.

Government goes to broadcast 
important information 
concerning the disaster.
Proceed cautiously to an area 
that has emergency lighting.
Power will be restored.
Turn on radio or television set, 
tune it to any local station, and
follow the official instructions 
being broadcast.
Follow whatever instructions 
are given.
Listen official information only.
Don’t panic.
Remain calm.
This is a retransmission.
Don’t panic.
Remain calm.
Remain calm.
Remain calm.
Remain calm.

Alvaro García de Zúñiga 
Remaining Calm



s/t e and 
Remaining Calm
de by Alvaro García  
de Zúñiga
tradução translated by 
Fernando Mora Ramos 
(s/t), Carlos Alberto 
Augusto (Remaining Calm)

O Homem que 
Queria (não) 
Ser Sábio
de by Joseph Danan
tradução translated by
Luís Varela

Um Monólogo
de by Gregory Motton
tradução translated by
José Carlos Faria

encenação directed by 
Fernando Mora Ramos 
dramaturgia e direção de 
ator em O Homem que 
Queria (não) Ser Sábio 
dramaturgy and direction 
of actor in O Homem que 
Queria (não) Ser Sábio 
Isabel Lopes
desenho de luz
lighting design
Jonathan Azevedo
com a colaboração de
with the collaboration of 
Filipe Lopes
desenho de som
sound design
Carlos Alberto Augusto 
com a colaboração de
with the collaboration of
Tiago Moreira

interpretação cast
António Parra
Fernando Mora Ramos
José Carlos Faria

produção produced by 
Teatro da Rainha

estreia opening 6Out2016 
Sala Estúdio do Teatro da 
Rainha (Caldas da Rainha)
dur. aprox. playing time 1:40
M/14 anos Ages 14 and up

preço dos bilhetes  
ticket prices € 10,00

Espetáculo em língua 
portuguesa, legendado em 
inglês. Show in Portuguese; 
English subtitles.

Espetáculo integrado 
na Maratona de Formas 
Breves This show is a 
part of the Short Form 
Marathon (coorganização 
co ‑organisation Teatro  
da Rainha, TNSJ).

Pensa, 
Logo Sangra
You Think, 
Therefore  
You Bleed

Mosteiro
São Bento
da Vitória





17

“Estabelecer uma 
relação entre 
pensamento e real”
Fernando Mora Ramos

Pensa, Logo Sangra é um quadríptico, uma montagem 
de textos. Os títulos de cada peça, de cada texto, 
metem ‑se com o pensamento. s/t é como se fora Sem 
Título, sem teatro também; O Homem que Queria 
(não) Ser Sábio é filósofo; Remaining Calm é uma 
intrusão, meteorito, vem de outra galáxia semântica; 
Um Monólogo é curiosamente mais conferência que 
monólogo, monólogo exterior tanto quanto o texto de 
Joseph Danan é um monodrama, uma subjectivação das 
imagens e da palavra em cena.

É, portanto, uma associação que, na sequência da 
representação, vai estabelecendo os seus nexos na 
medida em que o espectador os crie para si. É uma 
representação sem espaço para o espectáculo, excepto 
quando, a meio, é citado em acto, feito como o que 
possa simular uma catástrofe localizada, um ali que 
é todos os acolás que nos chovem em cima. Também 
aqui estamos no domínio do pensamento, já que é uma 
obsessão do pensamento contemporâneo a reflexão 
sobre um apocalipse que se quotidianizou.

E Pensa, Logo Sangra pretende isso, estabelecer 
uma relação entre pensamento e real, ou melhor, 
reais. O real de um acrobata das palavras que as 
usa como sobrevivência, poeta de metropolitano; 
o real de um professor de Filosofia perdido na sua 
incomunicabilidade, fechado num saber que não 
consegue socializar e atraído pelo mais vulgar que em si 
habita, a realidade de uma emergência que interrompe  

a sequência da representação, carta fora do baralho;  
e o real de um “amigo dos mortos” que, Sábio, pretende, 
num registo provocatório, legar aos presentes, aos 
espectadores e a todos os que o ouçam a ideia de que 
os mortos têm mais a ensinar do que os vivos e que o 
presente deveria reavaliar os modos como, na realidade, 
tornou a morte tão industrial quanto trivial.

E sangra, porque se o pensamento coincide com a 
verdade e, pode acontecer, com a objectividade de um 
juízo racional e subjectivo, simultaneamente, à luz de 
um presente que o torna impotente e não potência, só 
pode sangrar, também ele ferido de morte e resistindo 
ao que lhe fazem, sem direito a mesa de autópsia sequer, 
remetido para um limbo em que é exibido como o urso 
no circo, peça de variedades, pensamento gourmet, 
diria. O filósofo só se safa se for chef e frequentar o ecrã.

Espectáculo? Ensaio?
É essa a tentativa, trazer visões a cena e partilhá ‑las, 

contraditoriamente, com os espectadores, a quem não 
é servida nenhuma estória mas um entrelaçado de 
situações e visões da actualidade. Sob forma lúdica 
e sobrevivente, sob forma íntima, monodramática, 
sob forma exterior, acontecimental e sob a forma de 
conferência, de aula ‑espectáculo.

Texto escrito de acordo com antiga ortografia.
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“Establishing a relation 
between thought  
and reality”
Fernando Mora Ramos

You Think, Therefore You Bleed is a quadriptych, a text 
montage. The title of each piece, of each text, plays 
around with thought. s/t as in Sem Título – no title, no 
theatre either; The Man Who Wanted (Not) To Be Wise 
is a philosopher; Remaining Calm is an intrusion, a 
meteorite, it comes from another semantic galaxy; 
A Monologue, curiously, is more of a conference than a 
monologue, an exterior monologue as much as Joseph 
Danan’s text is a monodrama, an on ‑stage subjectivation 
of images and words.

It is, therefore, an association whose connections 
will be made apparent as the successive performances 
unfold, hopefully by the viewers themselves. It is acting 
with no room for the spectacular, except when, half 
way through, it is cited in action, done as something 
that might simulate a localized catastrophe, an “over 
there” which stands for all the “further over theres” we 
must endure. Here, too, we find ourselves in the realm 
of thought, for the reflection on a trivial day ‑to ‑day 
apocalypse has become an obsession of contemporary 
thought.

And such is the purpose of You Think, Therefore You 
Bleed: to establish a relation between thought and 
reality, or rather, realities. The reality of an acrobat 
of words, using these as a survival strategy, a subway 
poet; the reality of a Philosophy teacher lost in his own 
inability to communicate, entrenched in a knowledge he 
cannot share and attracted to the vulgar side of himself; 

the reality of an urgency that disrupts the performative 
sequence, a wild card; and, finally, the reality of a “friend 
of the dead”, a wise man who, provocatively, aims to 
impart to the public, the spectators, and to anyone 
who would listen, the notion that the dead can teach us 
more than the living, and that our present culture should 
revise the ways by which it has, in fact, and to such  
a great extent, industrialized and trivialized death.

And you bleed because, if indeed thought coincides 
with truth – and, as it might happen, with the objectivity 
of a rational and subjective judgement –, then, under  
a current state of affairs that renders it impotent rather 
than a potency, it can only bleed, being as it is fatally 
wounded and trying to resist all the abuse it suffers, not 
even entitled to an autopsy, consigned to a sort of limbo 
where it is paraded like a circus bear, a vaudeville show, 
a gourmet thought, I would say. A philosopher will never 
make it today, unless he is a television chef.

A spectacle? A rehearsal?
That’s what we endeavour to do – to stage visions, 

and share them, paradoxically, with the viewers, who 
are not given a proper storyline, but rather a tapestry 
of situations and visions of our times. As a playful act of 
survival; as an intimate monodrama; as an exterior string 
of events; and as a conference, a lecture ‑show.

Translated by Rui Pires Cabral.
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“A possibilidade de escrever o outro drama”
Jean ‑Pierre Sarrazac

A brevidade da forma dramática 
praticada por Strindberg nos anos 1880 
e inícios de 1890 não é talvez mais do 
que o sintoma de um fenómeno mais 
importante: a liquidação no teatro 
desse conflito orgânico interpessoal, 
interindividual, que, para atingir a sua 
resolução, exigia cinco – ou, no mínimo, 
três atos; a ascensão de uma dramaturgia 
da montagem em que não haverá mais 
enlaçamento, e consequentemente 
desenlace, e sem mais, literalmente, 
conflito interpessoal… Dramaturgia 
moderna que já não seria composta de 
atos e de cenas ligados entre si, mas que 
se apresentaria como um quadro único – 
ou uma série de quadros espaçados uns 
em relação aos outros –, exprimindo de 
forma concisa e exemplar as relações do 
eu com o mundo. 

Sob a palavra de ordem da brevidade, 
é portanto uma verdadeira revolução 
que se anuncia. Nada menos do que a 
invenção da dramaturgia moderna do 
Fragmento que vai prosseguir até Beckett 
e para além dele, do que a emancipação 
da forma dramática do antiquíssimo 
dogma aristotélico, segundo o qual ela 

devia formar um “todo”, ser semelhante 
a um “belo animal”, “bem proporcionado 
em todas as suas partes”, nem “muito 
pequeno” (porque o olhar se precipita na 
confusão, quando a sua duração confina 
com o impercetível) nem “muito grande” 
(pois o olhar não a pode abarcar de uma 
só vez).

Era tempo, sem dúvida, na época 
do telescópio e do microscópio, de 
ultrapassar esta dupla interdição do 
“muito pequeno” e do “muito grande”. 
Franquear a porta estreita da brevidade, 
no virar do século XX, é na realidade 
fazer frente, ainda mais do que o tinha 
feito o teatro romântico, a esse tabu da 
Irregularidade – que pesou imenso sobre 
nós, franceses, desde a época clássica. 
Os autores dramáticos são finalmente 
convidados a dar às suas peças essa 
liberdade toda shakespeariana que tanto 
lhes faltou até então… A via abre ‑se a 
uma nova economia da forma dramática – 
a do Fragmento e já não a da Totalidade –, 
a um novo desenvolvimento, já não 
eugénico mas irregular, errático – mesmo 
teratológico – das escritas dramáticas.

Ao longo da história do teatro houve 
sempre formas breves. A farsa, os 
sermões burlescos, os pasos à Lope de 
Rueda, os falatórios de Ruzante, as peças 
em um ato de Marivaux, os provérbios 
dramáticos de Carmontelle e depois 
de Musset (na origem, provavelmente, 
da forma breve moderna), etc., etc. 
Entretanto, o destino destas formas 
breves, consideradas, com frequência 
erradamente, como menores, foi o de 
quase invariavelmente serem digeridas 
pelas grandes formas canónicas.  
A exemplo da farsa medieval tardia pela 
comédia molieresca. Ou dos pasos de 
Rueda pela commedia do outro Lope.

Mas o que se produziu de novo,  
no virar do século XX, é justamente a 
paragem deste processo de absorção  
do menor pelo maior e do pequeno  
pelo grande. De facto, nos nossos dias,  
é o conjunto das escritas dramáticas – 
pelo menos aquelas que não se 
contentam em imitar servilmente ou 
inconscientemente os modelos muito 
antigos – que se encontra como parte 
assumida no que Deleuze terá chamado 
“devir menor”. 
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O que se perdeu durante esta mutação 
profunda, que se desencadeou no fim 
do século XIX e que não está ainda hoje 
talvez terminada, não é, contrariamente 
ao que se possa crer um instante sequer, 
a forma dramática. O que se perdeu 
talvez seja simplesmente esse antigo 
objetivo da forma dramática, válido de 
Aristóteles a Hegel, de escrever um 
drama na vida. Quero com isto dizer um 
episódio dramático completo, formando 

um todo, contendo uma inversão da 
fortuna, numa palavra, conforme à norma 
do “belo animal”.

Quanto ao que se ganhou, é uma 
questão à qual não saberei responder. 
Posso apenas sugerir o que entrevejo 
diante de nós: a possibilidade, oferecida 
a cada autor, de escrever o outro drama, 
sempre idêntico e sempre diferente:  
o drama da vida. Dessa vida na qual  
o homem contemporâneo será menos  

o herói que a testemunha e o espectador 
interessado.

E isso, breve ou longo, é todo um.

 Trad. Fernando Mora Ramos.

* Excertos de “Formas breves (de todas as 

dimensões)”. In Maratona de Formas Breves: 

Programa. Porto: TNSJ, 2016.

“The possibility of 
writing the other drama”
Jean ‑Pierre Sarrazac

The brevity of the dramatic form 
practiced by Strindberg in the 1880s and 
the beginning of the following decade 
is probably no more than a symptom of 
a larger phenomenon: the annihilation, 
in drama, of that interpersonal, 
interindividual organic conflict, which, 
to achieve resolution, required five – or, 
at least, three – acts; and the ascension 
of a dramaturgy of montage where there 
is no plot anymore, and, consequently, 
no denouement, and, literally, no 
interpersonal conflict… Modern 
dramaturgy is no longer composed of 
interconnected acts and scenes, but 
rather presented as a single tableau – 
or as a series of separated tableaux – 
addressing, in a concise and exemplary 
way, the relationships of the self with the 
world.

Under the paradigm of brevity, 
therefore, a true revolution looms. It is 
no less than the invention of the modern 
dramaturgy of the Fragment, which will 
develop on to Beckett and beyond; no 
less than the emancipation of drama 
from the ancient Aristotelian dogma, 
according to which a dramatic work 
should be “whole”, similar to a “beautiful 
animal”, “well ‑proportioned in all its 
parts”, neither “too small” (for the eye 
plunges into confusion when length 
verges on the imperceptible) nor “too 
large” (for the eye cannot take it in all at 
once).

Undoubtedly, the moment had come, 
at the age of the telescope and the 

microscope, to surpass this double 
interdiction of the “too small” and the 
“too large”. To walk through the narrow 
door of brevity, at the turn of the 20th‑
‑century, actually meant to confront, 
even more than the Romantic playwrights 
had done, the taboo of Irregularity – 
which had weighted so much on us, the 
French, since the classic period. The 
dramatic authors were finally encouraged 
to accord to their work that very 
Shakespearean freedom they had been 
so lacking of until then… The path was 
open for a new economy of the dramatic 
form – that of the Fragment, and not 
of the Whole anymore –, and for a new 
development, no longer eugenic, but 
irregular, erratic – even teratological –,  
of the dramatic writing.

Throughout the history of the theatre 
there were always brief forms. The farce, 
the burlesque monologue, the pasos à 
la Lope de Rueda, Ruzante’s dialogues, 
Marivaux’s plays in one act, the dramatic 
proverbs of Carmontelle and, later on, 
of Musset (probably at the origin of the 
modern brief form), and the list goes 
on. Meanwhile, the fate of those brief 
forms, often wrongly considered as minor 
works, was that of being almost invariably 
absorbed by the great canonical forms. 
As it happened, for example, to the late 
medieval farce, by the Molieresque 
comedy. Or to Rueda’s pasos, by the 
commedia of the other Lope.

Still, what was new at the turn of 
the 20th ‑century was, precisely, the 
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disruption of this process of absorption 
of the smaller by the larger, of the 
small by the large. Nowadays, in fact, 
all dramaturgies – or, at least, those 
which don’t conform to a subservient 
or unconscious imitation of the ancient 
models – are a self ‑acknowledged part 
of what Deleuze has called “becoming‑
‑minor”.

What has been lost during this 
profound mutation – a process set in 
motion at the end of the XIX ‑century and 
not yet completed – was not, contrarily 
to what one might think, the dramatic 
form. What has been lost was probably, 
and quite simply, that old purpose of the 
dramatic form, valid from Aristotle to 
Hegel, of writing a drama in life. I mean, 
a complete dramatic episode, a whole, 
comprising an inversion of fate, in short, 
conforming to the rule of the “beautiful 
animal”.

As for what has been gained, that is  
a question I cannot answer. I can simply 
suggest what I glimpse before us: the 
possibility, given to every author, of 
writing the other drama, always similar 
and always different: the drama of life. 
A life in which contemporary man will 
be less a hero than a witness and a 
concerned spectator.

And that, brief or long, is all one.

* Excerpts from “Formas breves (de todas as 

dimensões)”. In Maratona de Formas Breves: 

Programa. Porto: TNSJ, 2016.

 Translated by Rui Pires Cabral.

Lisboa, 1955.
Ator, encenador e pedagogo teatral, 
é cofundador e diretor artístico do 
Teatro da Rainha, companhia sedeada 
nas Caldas da Rainha que cultiva “os 
clássicos (desde que contemporâneos) 
e os contemporâneos (desde que 
classicizantes)”. Iniciou ‑se no teatro 
em 1972, em África, no Teatro 
de Estudantes Universitários de 
Moçambique. Com Mário Barradas 
como diretor do Conservatório 
Nacional, frequentou o curso de 
Dramaturgia no seu primeiro ano de 
existência. Foi aluno de Eduardo Prado 
Coelho, João Bénard da Costa, Rui 
Mário Gonçalves e Teresa Motta. Com 
Mário Barradas e Luís Varela, fundou 
a primeira estrutura de criação e 
formação teatral fora de Lisboa após o 
25 de Abril: o CCE ‑Cendrev, em Évora. 
Como bolseiro da Gulbenkian, estagiou 
no Picollo Teatro de Milão com Giorgio 
Strehler e estudou teatro na Sorbonne 
Nouvelle, sob a orientação de Jean‑
‑Pierre Sarrazac e Joseph Danan. 
Realizou a sua primeira encenação em 
1979 e de lá para cá concretizou, entre 
trabalhos de encenação e de ator, mais 
de cento e vinte criações. Entre os 
seus trabalhos, contam ‑se textos de 
Tankred Dorst, George Tabori, Thomas 
Bernhard, Bernard ‑Marie Koltès, 
Samuel Beckett, Martin Crimp, Howard 
Barker, entre tantos outros, tendo 
ainda feito muito Vicente, Molière, 
Marivaux e Goldoni. Ella, de Herbert 
Achternbusch, que encenou em 1993, 
constitui um dos seus mais memoráveis 
espetáculos: aí o vimos também 
como ator “peculiar sem caricatura, 
absolutamente verosímil na sua 
aberração, espontâneo, imprevisível e 
comovente”, como escreveu Ricardo 
Pais. Remontou Ella em 2005, no TNSJ, 
onde tem uma história importante. 
Aqui, criou e dirigiu na década de 90 
o Dramat – Centro de Dramaturgias 
Contemporâneas, projeto que visava 
o estímulo da nova escrita para teatro 
e a divulgação das obras dramáticas 
contemporâneas, e encenou vários 
espetáculos, o último dos quais em 
parceria com Nuno Carinhas: O Fim das 
Possibilidades (2014), onde assumiu o 
papel do Satã da parábola austeritária 
de Jean ‑Pierre Sarrazac.

Fernando 
Mora 
Ramos

Lisbon, 1955.
This actor, stage director and theatre 
pedagogue is the co ‑founder and artistic 
director of Teatro da Rainha, a Caldas 
da Rainha ‑based company whose work 
focuses on “the classics (provided they 
have contemporary relevance) and the 
contemporaries (provided they have a 
classical quality)”. It was in Africa that 
he first took to the stage, as a part of 
the Mozambique University Students’ 
Theatre. Then, he joined the National 
Conservatoire (currently the Lisbon 
Film and Theatre School), directed at 
the time by Mário Barradas, where 
he attended the very first year of the 
just ‑launched Dramaturgy course. He 
studied under Eduardo Prado Coelho, 
João Bénard da Costa, Rui Mário 
Gonçalves and Teresa Motta. With 
Mário Barradas and Luís Varela, he 
founded the first theatrical creation and 
training institution to emerge outside 
Lisbon in the wake of the Carnation 
Revolution: the CCE ‑Cendrev, in Évora. 
A Gulbenkian Foundation grant allowed 
him to do an internship at the Picollo 
Teatro, in Milan, under Giorgio Strehler, 
and study Theatre at the Sorbonne 
Nouvelle, in Paris, under the guidance of 
Jean ‑Pierre Sarrazac and Joseph Danan. 
His first work of stage direction took 
place in 1979; since then, he has worked, 
as an actor or director, in over one 
hundred and twenty stage productions. 
He has staged texts by Tankred Dorst, 
George Tabori, Thomas Bernhard, 
Bernard ‑Marie Koltès, Samuel Beckett, 
Martin Crimp and Howard Barker, 
among others, and classic authors such 
as Gil Vicente, Molière, Marivaux and 
Goldoni. Herbert Achternbusch’s Ella, 
which he staged in 1993, is one of his 
most memorable creations: in it, we 
also had the opportunity to witness 
his work as an actor, “quirky but not 
caricatural, thoroughly plausible in its 
aberration, spontaneous, unpredictable 
and touching”, in Ricardo Pais’ words. 
In 2005, he re ‑staged Ella for the TNSJ, 
with whom he has a notable history: it 
was here that, in the 1990s, he created 
and directed Dramat – Centre for 
Contemporary Dramaturgies, a project 
aimed at encouraging new writing for 
the stage and divulging contemporary 
dramatic works, and staged a number 
of shows, the latest of which was done 
in partnership with Nuno Carinhas: 
O Fim das Possibilidades [The End 
of Possibilities] (2014), Jean ‑Pierre 
Sarrazac’s austeritarian parable, in 
which he played the role of Satan.

Translated by José Gabriel Flores.



Atravessámos o século juntos, 
meu amor. Deitámos fogo a 
palácios, destruímos impérios, 
cavámos sepulturas – para 
os nossos inimigos e para os 
nossos camaradas. Amámos 
e desprezámos. Mentimos. 
Corremos. Desde que começou 
o século ainda não parámos 
de correr. Quando temos frio 
ateamos fogo a um castelo e 
ficamos a vê ‑lo arder. Desde 
que começou o século ainda 
não parámos de correr.

We have spanned the century 
together, my love. We set 
palaces on fire, destroyed 
empires, dug graves – for our 
enemies and our allies. We have 
loved and despised. We lied.  
We ran. We haven’t stop running 
since the century has begun. 
Whenever we get cold we set a 
castle on fire and watch it burn. 
We haven’t stop running since 
the century has begun.
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“Ai, como eu  
sou vilão,  
boçal, escravo!”
Teatro Experimental do Porto

Na segunda cena do Acto II de Hamlet, o pobre herói 
shakespeariano lamentava: “Oh, what a rogue and 
peasant slave am I!” (“Ai, como eu sou vilão, boçal, 
escravo!”, na tradução de Sophia.) O título deste 
espectáculo, trazemo ‑lo do desencanto de Hamlet,  
mas o corpus romanesco a partir do qual o texto se 
ergue vem do pós ‑Segunda Guerra Mundial britânico 
até à contemporaneidade. O corpus textual escolhido 
figura um tipo de herói geralmente conhecido por rogue, 
referindo ‑se a alguém pertencente a uma classe de 
vagabundos, normalmente descrito como um marginal, 
desonesto e sem princípios. No entanto, o termo em 
inglês é também empregue para designar plantas 
daninhas ou animais com comportamentos selvagens 
ou violentos. Jacques Derrida, em Rogues: Two Essays 
on Reason (2005), recupera as diferentes definições 
deste termo, enfatizando as suas possibilidades de uso 
na contemporaneidade e sublinhando a sua utilização 
no âmbito da política mundial para descrever regimes 
não alinhados (rogue states). Com efeito, a personagem 
literária do rogue revela ‑se um excelente meio de 
reflexão social, política e filosófica, encontrando‑
‑se intimamente associada a um projecto de ficção 
desenvolvido pelos autores que, nos seus romances, 
elegem esta personagem como protagonista, tais como: 
Joyce Cary, The Horse’s Mouth (1944); Iris Murdoch, 
Under the Net (1954); John Wain, Hurry on Down (1953); 
Kingsley Amis, Lucky Jim (1954); John Braine, Room 

at the Top (1957); e Alan Sillitoe, Saturday Night and 
Sunday Morning (1958). Relativamente aos romances de 
Cary e Murdoch, ambos apresentam um protagonista 
rogue que é também um artista. Gulley Jimson, o 
pintor que procura a sua derradeira criação, e James 
Donaghue, o escritor em busca da sua inspiração, são 
duas personagens que propiciam uma reflexão sobre 
a arte e a ficção. Por sua vez, os romances de Wain, 
Amis, Braine e Sillitoe permitem ainda a sistematização 
das características dominantes do rogue na literatura 
dos anos 50. Os protagonistas destas obras literárias, 
nomeadamente Charles Lumley, Jim Dixon, Joe 
Lampton e Arthur Seaton, são anti ‑heróis, personagens 
oriundas da classe média ou classe operária, que 
reflectem a insatisfação das novas gerações no período 
do pós ‑guerra no Reino Unido, e que se afirmam como 
personagens “anti ‑sistema”.

What a Rogue am I! constrói ‑se no diálogo com estas 
obras, criando um discurso para um casal evocativo 
de parelhas como as de Bonnie e Clyde ou Mickey e 
Mallory, que atravessa a história da Europa da segunda 
metade do século XX, desembocando num cada vez 
mais confuso século XXI.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.
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“Oh, what a rogue 
and peasant 
slave am I!”
Teatro Experimental do Porto

On the second scene of Hamlet’s Act II, the wretched 
Shakespearean hero woefully exclaims: “Oh, what a 
rogue and peasant slave am I!” The title of this spectacle 
is thus derived from Hamlet’s disenchantment, but 
the fictional corpus on which it relies pertains to the 
British tradition from the post ‑war period till the present 
times. The chosen textual corpus features a type of 
hero generally known as the “rogue”, i.e., someone 
belonging to a class of vagabonds and usually described 
as a dishonest and unprincipled outcast. However, the 
English term is also used to designate weeds or animals 
with a wild or violent behaviour. Jacques Derrida, 
in Rogues: Two Essays on Reason (2005), recovers 
the different definitions of the term, emphasizing 
its usage possibilities in contemporary times and 
highlighting its application in geopolitics to describe 
non ‑aligned governments (rogue states). In fact, the 
literary character of the rogue proves to be an excellent 
means for social, political, philosophical and artistic 
reflection, being closely related with fictional projects 
developed by authors who, in their novels, chose it as 
the protagonist – such as Joyce Cary, The Horse’s Mouth 
(1944); Iris Murdoch, Under the Net (1954); John Wain, 
Hurry on Down (1953); Kingsley Amis, Lucky Jim (1954); 
John Braine, Room at the Top (1957); and Alan Sillitoe, 
Saturday Night and Sunday Morning (1958). In the cases 
of Cary and Murdoch, the rogue protagonist is also an 
artist. Gulley Jimson, the painter striving for his ultimate 

creation, and James Donaghue, the writer in search of 
inspiration, are characters that invite reflection on art 
and fiction. As for Wain, Amis, Braine and Sillitoe, their 
novels also allow a systematization of the rogue’s main 
characteristics in the 1950s literature. Their protagonists 
– namely, Charles Lumley, Jim Dixon, Joe Lampton and 
Arthur Seaton – are anti ‑heroes, hailing from the middle 
or working classes, who echo the discontentment of 
the new generations in the British post ‑war period and 
assert themselves as “anti ‑system”.

What a Rogue am I! is built on a dialogue with the 
above ‑cited works, developing a discourse for two 
characters evocative of such couples as Bonnie and 
Clyde or Mickey and Mallory, which spans the history  
of Europe during the second half of the 20th ‑century 
and leads to an increasingly complicated 21st ‑century.

Translated by Rui Pires Cabral.
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Sobre o que andamos a fazer

O projecto artístico que laboriosamente 
executamos desde 2010 parte de 
uma inquietação e de uma militância 
cívica, política e dramatúrgica muito 
precisa: inquirir artisticamente a crise 
do capitalismo e perscrutar a relação 
triturante dos indivíduos com as forças 
sistémicas do modelo capitalista 
ocidental, averiguando quais as hipóteses 
de felicidade que ainda nos restam. Está 
fora de moda, é pouco divertido, mas 
não conseguimos deixar de o fazer. É um 
projecto dramatúrgico que persegue um 
teatro de matriz popular e política – um 
teatro “folclórico ‑filosófico”, na esteira do 
de Brecht.

Esta “perseguição” tem sido delineada 
por cinco linhas de trabalho (frequentemente 
justapostas e sobrepostas), que têm 
arquitectado o nosso edifício teatral.

Primeira: trabalhando com um 
repertório centrado essencialmente na 
dramaturgia anglo ‑saxónica, de matriz 
realista, do pós ‑Segunda Guerra Mundial. 
São disso exemplo os trabalhos em  
torno da dramaturgia de Arthur Miller  
(A Morte de um Caixeiro Viajante e Do 
Alto da Ponte, 2010 e 2011, respectivamente, 
com duas novas traduções elaboradas 
especificamente para servir a dramaturgia 
do espectáculo); bem como com  
O Animador (em 2015), um dos mais 
emblemáticos textos do angry young man 
– por excelência – John Osborne. Mas 
também a encenação de O Dia do Santo, 
de John Whiting (em 2012), um texto 
de 1951, inédito em Portugal, de um dos 
mais negligenciados autores dramáticos 
do pós ‑guerra britânico, desinteressado 
do realismo social e das estratégias 
de kitchen sink drama de Osborne ou 
Wesker, escrevendo numa linguagem 
próxima daquilo a que mais tarde Martin 
Esslin chamará “teatro do absurdo”. Uma 
alegoria disfórica do mundo do pós‑
‑guerra que nos serviu para pensarmos 
o lugar e o papel do artista: activo 
no centro da cidade ou recolhido na 
periferia do campo? Centro ou periferia? 
(Uma pergunta que pontuou muitos dos 

nossos espectáculos.) Mas também em 
torno de um repertório contemporâneo 
que colocamos em diálogo com as linhas 
mestras do nosso projecto artístico: 
Duas Senhorinhas Rumo ao Norte (2013), 
uma road play do dramaturgo francês 
Pierre Notte, numa co ‑produção com o 
grupo portuense As Boas Raparigas…; 
Chove em Barcelona (2012), do catalão 
Pau Miró, uma viagem nostálgica sobre 
a vida precária e marginal num bairro de 
Barcelona; ou Ping Pong Pau (2014), de 
Ricardo Alves, numa co ‑produção com 
o Teatro do Montemuro, uma alegoria 
sobre o trabalho e a falta dele.

Segunda: endereçando convites a 
outros criadores/encenadores para  
que com eles possamos enriquecer a 
nossa reflexão: As Relações de Clara 
(2013), da dramaturga alemã Dea Loher, 
com encenação de Luís Varela (um 
conhecedor profundo do teatro político 
de Brecht e das suas inúmeras variações 
por toda a segunda metade do século 
XX), um texto que discute a crise do 
trabalho e da cultura salarial – e que 
continua e actualiza Fé Caridade 
Esperança de Ödön von Horváth –,  
texto curiosamente encenado em 2015 
por Luís Araújo.

Terceira: adaptações de textos não‑
‑dramáticos, tal como em Dois Pontos: 
Os Maias (2012), a partir do romance de 
Eça de Queirós, espectáculo destinado 
ao público escolar, que visava contribuir 
para o enriquecimento do estudo desta 
obra em contexto de sala de aula, mas 
também – e sobretudo – desencadear 
uma discussão sobre as condições de 
trabalho dos professores nas escolas 
portuguesas, uma vez que o elenco 
contava com três professores (então) 
desempregados; Os Negócios do Senhor 
Júlio César (2013, com o TNSJ), uma 
adaptação do romance homónimo de 
Bertolt Brecht sobre o romano Júlio 
César, escrito a pensar na irresistível 
ascensão de Adolf Hitler; ou Pantagruel 
(2015, com o Teatro Oficina), a partir da 
obra de François Rabelais, transformado 

para um exercício de storytelling coral 
e servindo um espectáculo de pulsão 
insidiosamente popular alicerçado 
na ideia de carnavalização; ou Nunca 
Mates o Mandarim (2016, com o TNSJ), 
uma farsa moralizante e filosófica 
de Eça de Queirós sobre a tentação/
maldição do capital que descobrimos ser 
capaz de descrever o que aconteceu à 
Europa durante todo o século XX e, em 
particular, de explicar como se formaram 
coisas tão díspares como a sociedade de 
consumo ou a Alemanha nazi.

Quarta: em processos de escrita 
colaborativa, tal como em Não dá 
trabalho nenhum (2014), um espectáculo 
sobre as reais condições de vida e 
trabalho dos artistas em Portugal, 
concebido a quatro mãos (pelos actores 
João Miguel Mota e Inês Pereira, 
o encenador Gonçalo Amorim e o 
dramaturgo Rui Pina Coelho), a partir 
de histórias, memórias e vivências dos 
quatro intervenientes – mas muito em 
particular a partir das de João Miguel 
Mota –, um espectáculo que era uma 
espécie de consulta de psicanálise; 
e Casa Vaga, um western sobre três 
portugueses leitores dos socialistas 
utópicos da primeira metade do século 
XX, emigrantes no faroeste norte‑
‑americano em busca de melhores 
condições de vida, de trabalho e de 
felicidade, criado por Gonçalo Amorim, 
Pedro Gil, Raquel Castro e Rui Pina 
Coelho – uma extravagância.

Quinta: em torno da escrita de um 
dramaturgo residente – Rui Pina Coelho. 
Assim, em 2011, estreámos Já passaram 
quantos anos, perguntou ele (peça 
que inaugurou a colecção de textos 
dramáticos Teatro Não é Literatura), 
um texto centrado num ano de vida de 
quatro amigos às avessas com entrevistas 
de emprego, visões apocalípticas sobre o 
fim do mundo, precariedade e ausência 
de futuro, escrito num diálogo cúmplice 
com Look Back in Anger, de John 
Osborne. Em 2014, foi apresentado Nós 
somos os Rolling Stones, um texto onde 

Rui Pina Coelho
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On what we’ve been doing

The artistic project we’ve been laboriously 
developing since 2010 derives from a 
feeling of disquiet and a very precise 
civic, political and dramaturgical 
militancy: to artistically inquire the crisis 
of capitalism and to probe the crushing 
impact of the Western capitalist model’s 
systemic forces on the individual, so as to 
ascertain what chances of happiness we 
still have left. The theme is unfashionable, 
provides little fun, but we just can’t avoid 
it. Our dramaturgic project pursues a 
kind of theatre of a popular and political 
nature – a “folkloric ‑political” theatre,  
in the wake of Brecht’s.

This pursuit has been shaped by five 
working guidelines (often juxtaposed and 
overlapping) which have been driving the 
construction of our theatrical edifice.

First: exploring a repertoire essentially 
focused on the Anglo ‑Saxon realist 
dramaturgy of the post ‑World War II 
period. Examples include the staging  
of two plays by Arthur Miller (Death of  
A Salesman and A View from the 
Bridge, in 2010 and 2011, respectively, 
based on new translations specifically 
commissioned for these productions), 
and of The Entertainer (in 2015), one 
of the most emblematic works of John 
Osborne, the quintessential Angry 
Young Man. But we have also staged 
John Whiting’s Saint’s Day (in 2012), a 
1951 play, unpublished in Portugal, by 
one of the most overlooked playwrights 
of the British post ‑war era, an author 
unconcerned with the social realism  
and the “kitchen sink drama” strategies  
of Osborn and Wesker, and writing in a 
style akin to what Martin Esslin would 
later call “the theatre of the absurd”.  
A dysphoric allegory of the post ‑war 
world, which gave us the opportunity to 
reflect on the artist’s place and role: an 
active participant at the heart of the city, 
or a recluse in the isolated countryside? 
The centre or the periphery? (A question 
that has punctuated many of our spectacles.) 
But we’ve also been involved in a 
dialogue with a more contemporary 

repertoire: Duas Senhorinhas Rumo ao 
Norte [Two Little Ladies Head North] 
(2013), a “road play” by French playwright 
Pierre Notte, done in co ‑production 
with the Porto ‑based troupe As Boas 
Raparigas…; Chove em Barcelona [It 
Rains in Barcelona] (2012), by Catalonian 
author Pau Miró, a nostalgic journey into 
a precarious and marginalized existence 
in a Barcelona quarter; or Ping Pong Pau 
(2014), by Ricardo Alves, an allegory 
of employment and lack thereof, co‑
‑produced with Teatro do Montemuro.

Second: inviting other artists/stage‑
‑directors for conjoint projects, thus 
enriching our reflection: As Relações de 
Clara [Clara’s Relationships] (2013), by 
German playwright Dea Loher, directed 
by Luís Varela (deeply knowledgeable 
of Brecht’s political theatre and of the 
countless variations it has spawned 
throughout the second half of the 20th‑
‑century), a play that discusses the 
current crisis of employment and of the 
wage ‑earning culture, expanding and 
updating Ödön von Horváth’s Faith, 
Hope, and Charity – curiously, a text 
staged in 2015 by Luís Araújo.

Third: adapting non ‑dramatic texts, 
such as Dois Pontos: Os Maias [Two 
Points: The Maias] (2012), based on Eça 
de Queirós’ novel, a show aimed at school 
audiences, meant as a contribution  
to the classroom study of the novel,  
but also – and most importantly – as a 
means to trigger debate on the work 
conditions of Portuguese teachers, 
given the fact that the cast included 
three (then) unemployed teachers; The 
Business Affairs of Mr. Julius Caeser 
(2013, with the TNSJ), an adaptation 
of the homonymous novel by Bertolt 
Brecht about the Roman Julius Caeser, 
written with the unrelenting ascension 
of Adolf Hitler in mind; or Pantagruel 
(2015, with Teatro Oficina), based on 
François Rabelais’ classic, an exercise 
in choral storytelling and a spectacle of 
an insidiously popular nature based on 
a notion of “carnivalization”; or Nunca 

Rui Pina Coelho

dois irmãos portugueses, numa noite de 
vigília, a meio de uma insónia, na véspera 
da sua saída do país para tentarem 
encontrar a felicidade na emigração, 
são visitados por uma “Fada”. Esta vem 
convencê ‑los que é no estrangeiro que 
a felicidade se pode encontrar, mas os 
irmãos refugiam ‑se, como num sonho, 
nos ensaios da sua banda de rock & roll. 
Um texto que inquiria como as condições 
laborais, cada vez mais degradantes e 
precárias, condicionam projectos de vida 
e desejos de felicidade – um mosaico de 
glosas, alusões, citações e distorções 
várias de coisas díspares, tais como Uma 
Campanha Alegre, de Eça de Queirós, 
canções do Bob Dylan, dos The Rolling 
Stones e dos The Clash, de poemas de 
Charles Bukowski, do “Lament of the 
Irish Emigrant”, de Helen Selina – ou, a 
referência mais explícita, Pássaro Azul do 
dramaturgo belga Maurice Maeterlinck. 
Em 2016, estreia Toda a Gente, uma 
moralidade sobre a felicidade, onde se 
trata de uma família separada e dispersa 
pelo mundo por razões laborais. Ainda 
em 2016, é apresentado What a Rogue 
am I!, escrito a partir da monografia 
What About the Rogue! Survival and 
Metamorphosis in Contemporary British 
Literature and Culture, de Ana Raquel 
Lourenço Fernandes. Referindo ‑se a 
alguém pertencente a uma classe de 
vagabundos, normalmente descrito  
como um marginal, desonesto e sem 
princípios, a figura do rogue constitui ‑se 
como um excelente meio de reflexão 
social, política, filosófica e artística sobre 
o papel da arte durante o século XX e 
um motor para uma reflexão sobre a 
(alegada) falência das utopias do século 
XX. Coisa que, em rigor, animou todos os 
nossos espectáculos criados desde 2010.

E tem sido isto, mais ou menos, o que 
temos andado a fazer.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.
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Mates o Mandarim [Don’t Ever Kill the 
Mandarin] (2016, again with the TNSJ),  
a moral and philosophical farce by Eça de 
Queirós about the dooming temptation 
of money, which, as we’ve found out, may 
be useful to describe what happened 
in Europe throughout the 20th ‑century, 
and, especially, to explain how things 
as different as consumerism or Nazi 
Germany have come into being.

Fourth: developing projects of 
collaborative writing, such as Não dá 
trabalho nenhum [No Trouble At All] 
(2014), a text on the real living and 
working conditions of artists in Portugal, 
written by a team of four – the actors 
João Miguel Mota and Inês Pereira, the 
stage ‑director Gonçalo Amorim, and 
the playwright Rui Pina Coelho – and 
based on their own stories, memories and 
experiences (but, most specially, those of 
João Miguel Mota), resulting in a show 
that unfolds as a kind of psychoanalysis 
session; and Casa Vaga [Vacant House], 
a “western” about three Portuguese 
readers of the utopic socialists of the 
first half of the 20th ‑century, immigrants 
in the American far west in search of a 
better life, employment and happiness, 
created by Gonçalo Amorim, Pedro Gil, 
Raquel Castro and Rui Pina Coelho – an 
eccentricity.

Fifth: staging the texts of the resident 
playwright – Rui Pina Coelho. In 2011,  
we premièred Já passaram quantos  
anos, perguntou ele [How Many Years 
Ago, He Asked] (the first title in the 
dramatic text collection Teatro Não é 
Literatura [Theatre is Not Literature]), 
a play about a year in the life of four 
friends trying to cope with job interviews, 
apocalyptic visions of the end of the 
world, work precarity and the lack of a 
future, written in a close dialogue with 
Osborn’s Look Back in Anger. In 2014,  
we presented Nós somos os Rolling 
Stones [We Are the Rolling Stones],  
a play about two Portuguese brothers 
who, during a sleepless night, on the 
eve of leaving the country in search of 

happiness elsewhere, are visited by a 
“Fairy”. This apparition tries to persuade 
them that happiness is indeed to be 
found abroad, but the brothers, as if in 
a dream, withdraw into their rock band 
rehearsal. A text that examines how the 
increasingly degraded and precarious 
work conditions shape our life projects 
and aspirations of happiness – a mosaic 
of glosses, allusions, quotes and various 
distortions of disparate things, such as 
Eça de Queirós’ Uma Campanha Alegre 
[A Cheerful Campaign], songs by Bob 
Dylan, The Rolling Stones and The Clash, 
Charles Bukowski’s poems, Helena 
Selina’s “Lament of the Irish Emigrant” – 
or (this being the most explicit reference) 
The Blue Bird, by Belgian playwright 
Maurice Maeterlinck. In 2016, we 
premièred Toda a Gente [Everybody],  
a moral tale about happiness, portraying 
a family separated and scattered 
around the globe by labour migration. 
Still in 2016 we staged What a Rogue 
am I!, a text based on the monograph 
What About the Rogue! Survival and 
Metamorphosis in Contemporary British 
Literature and Culture, by Ana Raquel 
Lourenço Fernandes. Here, a corpus of 
British fiction from the post ‑war period 
till present times is evoked, focusing 
on a type of anti ‑hero generally known 
as the “rogue”. Belonging to a class of 
vagabonds, and usually described as a 
dishonest and unprincipled outcast, this 
character has proven to be an excellent 
means for a social, political, philosophical 
and artistic reflection on the role of art 
in the 20th ‑century, as well as a catalyst 
for pondering the (alleged) failure of the 
20th ‑century’s utopias. A theme that,  
in fact, has informed all our productions 
since 2010.

And this is, more or less, what we’ve 
been doing.

Translated by Rui Pires Cabral.
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Porto, 1976.
É do Porto, mas foi em Lisboa que fez 
a sua formação (Escola Superior de 
Teatro e Cinema) e que iniciou o seu 
percurso teatral. Em 2010, voltou à 
sua cidade natal para encenar alguns 
espetáculos no Teatro Experimental 
do Porto (TEP). A experiência correu 
tão bem que, em 2013, assumiu o 
lugar de diretor artístico da histórica 
companhia. No ano seguinte, assumiu 
também a direção do FITEI – Festival 
Internacional de Teatro de Expressão 
Ibérica. No TEP, tem ‑se pautado por 
um repertório atento à atualidade 
política, tanto através de clássicos 
modernos – A Morte de um Caixeiro 
Viajante (2010) e Do Alto da Ponte 
(2011), de Arthur Miller; O Dia do Santo 
(2012), de John Whiting; Dois Pontos: 
Os Maias (2013) e Nunca Mates o 
Mandarim (2016), a partir de Eça de 
Queirós; Os Negócios do Senhor Júlio 
César (2013), de Bertolt Brecht;  
O Animador (2015), de John Osborne – 
como de textos contemporâneos –  
Já passaram quantos anos, perguntou 
ele (2011), Nós somos os Rolling Stones 
(2014), Casa Vaga (2015), Toda a Gente 
(2015), de Rui Pina Coelho; Chove em 
Barcelona (2012), de Pau Miró; Ping 
Pong Pau (2014), de Ricardo Alves; 
Não dá trabalho nenhum (2014), que 
coescreveu. Mas a sua passagem por 
Lisboa foi também reveladora. Aliás,  
a Associação Portuguesa de Críticos 
de Teatro atribuiu ‑lhe o Prémio da 
Crítica 2007 pelo espetáculo Foder  
e Ir às Compras, de Mark Ravenhill,  
e uma Menção Especial (2012) pelo 
seu trabalho como encenador em 2011. 
Na capital, encenou textos de autores 
portugueses da atualidade (Fernando 
Dacosta, Miguel Castro Caldas, José 
Luís Peixoto, Nuno Milagre, Rui Pina 
Coelho, Cecília Ferreira) e ainda 
clássicos de Brecht e Dostoiévski. Tem 
colaborado com companhias como  
O Bando, Comédias do Minho, Teatro 
da Terra ou Novo Grupo/Teatro Aberto. 
Como ator, trabalhou com estruturas 
como O Bando, Útero, Companhia 
Olga Roriz, Cão Solteiro, Primeiros 
Sintomas, Truta, Teatro da Terra, 
Teatro da Cornucópia, Artistas Unidos 
e o Teatro Universitário do Porto.  
E ainda em filmes de Raquel Freire, 
José Filipe Costa, Bruno Bravo & Edgar 
Feldman, Edgar Medina, Tiago Guedes 
& Frederico Serra e Margarida Gil.

Évora, 1975.
A face mais visível do seu trabalho 
começou por ser a de crítico de teatro, 
no jornal Público, entre 2006 e 2011. 
E, a partir de 2010, a de dramaturgo (e 
dramaturgista) no Teatro Experimental 
do Porto (TEP), onde tem vindo a 
estabelecer uma parceria frutuosa com 
o encenador Gonçalo Amorim. Aqui 
estreou Já passaram quantos anos, 
perguntou ele (2011), Nós somos os 
Rolling Stones (2014), Não dá trabalho 
nenhum (2014, coescrito com Amorim, 
João Miguel Mota e Inês Pereira), Casa 
Vaga (2015, coencenado por Amorim, 
Pedro Gil e Raquel Castro) e Toda a 
Gente (2016). Nas suas peças, faz uma 
pertinente incursão pelas angústias da 
sua geração, dividida, por exemplo, 
entre ficar ou emigrar. Também fez 
adaptações e traduções e, além do 
TEP, tem trabalhado com companhias 
como Trimagisto, O Bando, Teatro 
dos Estudantes da Universidade de 
Coimbra (TEUC), Teatro dos Aloés 
ou Cendrev – Centro Dramático de 
Évora. Doutorado em Estudos de 
Teatro pela Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, é professor na 
Escola Superior de Teatro e Cinema, 
desde 2006, e na Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa, desde 
2014, onde é também investigador 
(no Centro de Estudos de Teatro). 
Dirige a Revista de Estudos de Teatro 
e Artes Performativas Sinais de Cena 
e é membro da direção da Associação 
Portuguesa de Críticos de Teatro, onde 
coordena os Seminários para Novos 
Críticos. Publicou as monografias 
A Hora do Crime: A Violência na 
Dramaturgia Britânica do Pós ‑Segunda 
Guerra Mundial (1951 ‑1967) (Peter Lang, 
2016); Casa da Comédia (1946 ‑1975): 
Um Palco para uma Ideia de Teatro  
(IN ‑CM, 2009); e Inesgotável Koltès: 
Dois Ensaios sobre “Na Solidão dos 
Campos de Algodão” (ESTC, 2009). 
E dois volumes com peças da sua 
autoria: Às vezes quase me acontecem 
coisas boas quando me ponho a falar 
sozinho (Companhias das Ilhas, 2013)  
e Já passaram quantos anos, perguntou 
ele e outros textos (TEP/Húmus, 2013). 
Nas temporadas de 2015 ‑16 e 2016 ‑17, 
coordena o Laboratório de Escrita para 
Teatro do TNDM II.

Porto, 1976.
Though a Porto native, it was in Lisbon 
that he made his studies (at Escola 
Superior de Teatro e Cinema) and 
began his theatrical career. In 2010,  
he returned to his birthplace to stage 
a few shows at Teatro Experimental do 
Porto (TEP). Things went so well that in 
2013 he became the historic company’s 
artistic director. In the following year, 
he also became the director of FITEI 
– Festival Internacional de Teatro de 
Expressão Ibérica. At TEP, his work 
has focused on a politically aware 
repertoire, either via modern classics 
– Arthur Miller’s Death of a Salesman 
(2010) and A View from the Bridge 
(2011); John Whiting’s Saint’s Day 
(2012); the fiction of Eça de Queirós 
inspired Dois Pontos: Os Maias [Two 
Points: The Maias] (2013) and Nunca 
Mates o Mandarim [Never Kill the 
Mandarin] (2016); Bertolt Brecht’s The 
Business Affairs of Mr. Julius Caesar 
(2013); John Osborne’s The Entertainer 
(2015) – or contemporary texts – Rui 
Pina Coelho’s Já passaram quantos 
anos, perguntou ele [How many years 
have passed, he asked] (2011), Nós 
somos os Rolling Stones [We are the 
Rollling Stones] (2014), Casa Vaga 
[Vacant House] (2015) and Toda a 
Gente [Everybody] (2015); Pau Miró’s 
Chove em Barcelona [It’s Raining 
in Barcelona] (2012); Ricardo Alves’ 
Ping Pong Pau (2014); and Não dá 
trabalho nenhum [No Trouble at All] 
(2014), which Amorim co ‑wrote with 
other authors. But his time in Lisbon 
was also quite impressive. In fact, the 
Portuguese Association of Theatre 
Critics awarded him the 2007 Critics 
Prize for his stage production of Mark 
Ravenhill’s Shopping and Fucking, as 
well as a 2012 Special Mention for his 
work as a stage director in 2011. In the 
Portuguese capital, he staged texts 
by present ‑day Portuguese writers 
(Fernando Dacosta, Miguel Castro 
Caldas, José Luís Peixoto, Nuno 
Milagre, Rui Pina Coelho, Cecília 
Ferreira) and classics by Brecht and 
Dostoevsky. He has collaborated with 
such companies as O Bando, Comédias 
do Minho, Teatro da Terra and Novo 
Grupo/Teatro Aberto. As an actor, 
he performed with O Bando, Útero, 
Companhia Olga Roriz, Cão Solteiro, 
Primeiros Sintomas, Truta, Teatro da 
Terra, Teatro da Cornucópia, Artistas 
Unidos and Teatro Universitário do 
Porto. He also acted in films by Raquel 
Freire, José Filipe Costa, Bruno Bravo 
& Edgar Feldman, Edgar Medina, 
Tiago Guedes & Frederico Serra and 
Margarida Gil.

Évora, 1975.
Professionally, he started as a theatre 
critic, on the Público newspaper, 
between 2006 and 2011. From 2010 on, 
he began a career as a playwright (and 
dramaturgist) at Teatro Experimental 
do Porto (TEP), where he has a fruitful 
partnership with stage director 
Gonçalo Amorim. The TEP stage has 
so far hosted the premieres of Já 
passaram quantos anos, perguntou  
ele [How many years have passed,  
he asked] (2011), Nós somos os Rolling 
Stones [We are the Rollling Stones] 
(2014), Não dá trabalho nenhum [No 
Trouble at All] (2014, co ‑written with 
Amorim, João Miguel Mota and Inês 
Pereira), Casa Vaga [Vacant House] 
(2015, co ‑staged by Amorim, Pedro 
Gil and Raquel Castro) and Toda a 
Gente [Everybody] (2016). In his plays, 
he conducts a pertinent incursion into 
the anxieties of his generation, namely 
the hesitation between remaining 
and migrating. He also adapts and 
translates texts and has worked 
with companies other than TEP, 
such as Trimagisto, O Bando, Teatro 
dos Estudantes da Universidade de 
Coimbra (TEUC), Teatro dos Aloés and 
Cendrev – Centro Dramático de Évora. 
He holds a PhD in Theatre Studies from 
the School of Arts and Humanities of 
the University of Lisbon, teaches at 
the Lisbon Theatre and Film School 
since 2006 and at the School of Arts 
and Humanities of the University of 
Lisbon since 2014, where he is also a 
researcher (at the Centre for Theatre 
Studies). He is the director of Sinais 
de Cena, a journal of theatre and 
performing arts studies, and a member 
of the board of the Portuguese 
Association of Theatre Critics, where 
he coordinates Seminars for New 
Critics. He has published the following 
monographs: A Hora do Crime:  
A Violência na Dramaturgia Britânica 
do Pós ‑Segunda Guerra Mundial 
(1951 ‑1967) (Peter Lang, 2016); Casa 
da Comédia (1946 ‑1975): Um Palco 
para Uma Ideia de Teatro (IN ‑CM, 
2009) and Inesgotável Koltès: Dois 
Ensaios sobre “Na Solidão dos Campos 
de Algodão” (ESTC, 2009). And two 
collections of his plays: Às vezes quase 
me acontecem coisas boas quando me 
ponho a falar sozinho (Companhias das 
Ilhas, 2013) and Já passaram quantos 
anos, perguntou ele e outros textos 
(TEP/Húmus, 2013). During the 2015 ‑16 
and 2016 ‑17 seasons, he will coordinate 
the Theatre Writing Laboratory of 
Teatro Nacional D. Maria II.

Translated by José Gabriel Flores.

Gonçalo 
Amorim

Rui Pina 
Coelho



É esta a guerra mundial. É este o 
meu manifesto. Tudo maduramente 
ponderei. Tomei sobre mim 
a tragédia que se decompõe 
nas cenas da humanidade em 
decomposição, para que a ouvisse 
o espírito disposto a apiedar ‑se 
das vítimas, mesmo que ele próprio 
tivesse renunciado para todo o 
sempre à ligação com um ouvido 
humano. Ele que capte a nota 
dominante desta época, o eco da 
minha loucura sangrenta, que me 
torna cúmplice de todo este alarido. 
Ele que a aceite como redenção!

This is the world war. This is my 
manifesto. I have weighed everything 
in the balance. The tragedy, fractured 
into scenes reflecting mankind’s 
fallen state, I have taken upon 
myself, so that it may be heard by a 
spirit that takes pity on the victims, 
even if it had renounced forever all 
connection to a human ear. Let it hear 
the keynote of these times, the echo 
of my bloodthirsty obsession, which 
makes me complicit with these cries. 
Let it be an act of redemption!
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Um caleidoscópio  
com vinte e um 
cristais
Nuno Carinhas*

Karl Kraus tinha uma imensa mundividência, uma leitura 
da realidade com uma grande acuidade. E construiu 
tipos, mais do que personagens. São criaturas que nos 
aparecem pela frente, com os seus defeitos, qualidades, 
interesses, manipulações. É interessante ver que nos 
períodos em que há mais conflitualidade, interior ou 
exterior, como é o caso de uma guerra, vêm ao de cima 
os piores aspetos do ser humano. […] Existem gestos 
de coragem, bravura, solidariedade e entreajuda, mas 
também todo o lado mais rasteiro, o safar ‑se cada um 
por si, com o pequeno negócio, o ver o que está a dar… 
Há umas décadas, não se pensaria tanto assim, mas é 
muito do nosso tempo, entrar na onda. Na peça, a partir 
de certa altura, repete ‑se muito uma frase significativa: 
“Ele foi lá cima e desenrascou ‑se.” É obviamente “ir” 
a quem manda e tratar da vidinha. Essas coisas são 
deliciosas e muito atuais no texto de Kraus.

Karl Kraus põe em cena duas personagens, o Eterno 
Descontente e o Otimista. E a partir delas cria todo 
um discurso verdadeiramente extraordinário sobre 
a alma humana, a política, a ética, mesmo sobre a 
teologia, a relação com o divino. O Eterno Descontente 
é, de resto, um alter ‑ego do próprio Kraus. E há nele 
uma indignação, uma espécie de eu acuso lançado à 
Humanidade, aos poderes instituídos, ao espírito que 
se foi instalando durante os anos da guerra. Essa é 
uma indignação que mesmo hoje poucas pessoas se 
permitem ter.

O que nos cativou na obra foi a disformidade. No que 
toca à dimensão, mas também no modo como passa do 
drama à comédia, e se vai adensando até à tragédia, ao 
teatro da crueldade, ao documental. Tudo isso está lá 
prenunciado de uma forma completamente imprevisível. 
Não é por acaso que, quando se fez a peça, passou 
sempre pelo crivo dramatúrgico. Se calhar, excluíram, 

por exemplo, o Eterno Descontente, por ter discursos 
de tal maneira desmesurados. O próprio Kraus deixou 
uma dramaturgia feita que corresponde a um quarto da 
totalidade do texto, porque tinha a consciência de que 
não era possível fazer na íntegra.

Há dois anos já tínhamos essa ideia [de encenar 
Os Últimos Dias da Humanidade] e as coisas foram 
amadurecendo. O Nuno M Cardoso foi avançando no 
Ginásio de Atores, um espaço de trabalho com jovens, 
alguns acabados de sair da escola, que o São João 
iniciou há dois anos e meio. Esses atores integram, de 
resto, o elenco do espetáculo. Começámos a fazer a 
dramaturgia por etapas, eliminando cenas, criando 
veios dramatúrgicos possíveis, sempre com a intenção 
de mostrar o máximo dos géneros arriscados por Karl 
Kraus, mas criando a nossa própria viagem dentro  
do texto.

O que une tudo é uma espécie de cosmogonia, de 
universo criado em volta. O palco prolonga ‑se sobre  
a plateia e o espetáculo vai ser visto de cima, como  
se fosse do espaço. No texto, Karl Kraus fala mesmo  
da peça poder ser feita num teatro de Marte. […]  
O que há de comum é um chão unificador, o lugar da 
ação, o espaço cénico completamente despojado. São 
elementos e linguagens comuns às três partes. Vai ser 
portanto uma espécie de caleidoscópio que está sempre 
em movimento, embora os cristais sejam os mesmos 
vinte e um atores, que fazem muitos papéis. É um pouco 
a ideia do teatro como máquina, no caso entregue ao ator.

* Montagem de excertos de “Uma deriva com norte”, entrevista 

conduzida por Maria Leonor Nunes. JL – Jornal de Letras,  

Artes e Ideias. (26 Out. 2016). p. 20 ‑21.
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A 21 ‑crystal 
kaleidoscope
Nuno Carinhas*

Karl Kraus had a widely encompassing worldview, he 
was a very acute reader of reality. He created types, 
rather than characters. These are creatures that appear 
before us, with all their flaws, qualities, interests and 
schemings. It is curious to observe how, during those 
periods in which there is more conflict, both interior 
or exterior, as is the case of a war, the worst aspects of 
humanity tend to come up. […] There are, of course, 
episodes of courage, bravery, solidarity and mutual aid, 
but there are also all those base traits, the each ‑man ‑for‑
‑himself, one’s little deals, checking out how the wind 
blows… A few decades ago, people wouldn’t think like 
that so much, but ours is a very go ‑with ‑the ‑flow time. 
In the play, after a while, a meaningful phrase is often 
repeated: “He went up and wangled it.” This obviously 
means to “go up” to those in charge and do for yourself. 
This is delightful, and one of those things in Kraus’ text 
that remains quite topical in our time.

Karl Kraus sets on the stage two characters, the 
Grumbler and the Optimist. And out of them he creates 
a complete, extraordinary discourse on the human soul, 
politics, ethics and even theology, our relationship with 
the divine. The Grumbler, by the way, is an alter ‑ego of 
Kraus himself. He carries in himself an indignation, a 
j’accuse directed at Humanity, at the Establishment, at 
the whole mindset that developed during the war years. 
It’s the kind of indignation that even today very few 
people can allow themselves to harbour.

What fascinated us in the work was its deformity.  
Not only in terms of size, but also in the way it goes 
from serious drama to comedy, and then grows into 
tragedy, the theatre of cruelty, and even displays 
documentary features. All this is foreshadowed in it, but 
in a completely unpredictable way. It is no accident that, 
whenever this play has been previously produced, it 
has had to undergo dramaturgical editing. For instance, 
perhaps one of those productions edited out the 

Grumbler, given the excessive length of his speeches. 
Karl Kraus himself left a dramaturgical treatment that 
amounts to about a quarter of the original text; that 
shows he was aware of the impossibility of bringing the 
whole work to the stage.

We had the idea [of staging The Last Days of Mankind] 
two years ago, and things have been maturing since 
then. Nuno M Cardoso kept working in our Actors’ 
Gymnasium, a space dedicated to working with young 
people, some of them just out of theatre school, that the 
TNSJ launched two ‑and ‑a ‑half years ago. These young 
actors are, in fact, part of the cast for the show. We 
began making the dramaturgy step by step, cutting out 
scenes, creating possible dramaturgical paths, always 
with the intention of showcasing as much as possible the 
scope of Karl Kraus’ ambitious creation, but creating our 
own itinerary within the text.

What ties everything together is a kind of cosmogony, 
a whole encompassing universe that has been created. 
The stage has been extended over the stalls, and the 
show will be seen from above, as if from space. In the 
text, Karl Kraus even tells of the possibility of the play 
being produced in a Martian theatre. […] The common 
element is a unifying stretch of ground, the setting 
for the action, a completely bare scenic space. These 
elements and expressive forms are common to all three 
parts. It will be thus like a kind of kaleidoscope that 
keeps rotating, even though its crystals are the same 
twenty ‑one actors, who handle a multitude of roles. It 
is a bit like the concept of theatre as a machine, in this 
case operated by the actor.

* Edited excerpts from “Uma deriva com norte”, an interview by Maria 

Leonor Nunes. JL – Jornal de Letras, Artes e Ideias. (26 Oct. 2016). 

p. 20 ‑21.

 Translated by José Gabriel Flores.
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“É este o demónio que 
se senta ao nosso lado”

A experiência fundamental de Kraus 
era acústica, e repetia ‑se constantemente. 
Assim como Hildegard von Bingen, 
Angela da Foligno e muitos esquizofrénicos 
anónimos, Kraus ouvia vozes, mas as 
dele eram mais alarmantes, pois tinham 
corpo, circulavam pelas ruas de Viena, 
frequentavam os cafés e talvez até 
ostentassem sorrisos afáveis. As inflexões 
abatiam ‑se sobre ele como ondas, e esta 
mortífera horda constituía a companhia 
mais fiel da sua “tripla solidão: a do café, 
onde está a sós com o seu inimigo; a do 
quarto noturno, onde está a sós com o 
seu demónio; e a da sala de conferências, 
onde está a sós com a sua obra” (Walter 
Benjamin). Aí, num palco vazio, sentado  
a uma mesa, o próprio Kraus tornava ‑se 
a voz ‑que ‑capta ‑todas ‑as ‑vozes. […] 
Havia na voz dele uma vibração que 
causava arrepios à audiência: “Cadeiras 
e espectadores pareciam ceder àquele 
tremor; não me surpreenderia se as 
cadeiras se entortassem” (Elias Canetti). 
Estas sequências de ardentes e mágicos 
choques elétricos repetiram ‑se mais de 
700 vezes, frequentemente em Viena. 
E, de acordo com as testemunhas, 
as leituras de Viena foram as mais 

memoráveis. Pois Kraus necessitava desse 
palco, dessa atmosfera, para as suas 
alucinações. Como todos os verdadeiros 
demónios, estava confinado a um 
pequeno círculo terrestre, traçado por um 
compasso invisível. Desse solo recebia os 
seus poderes, e a esse solo os devolvia.

A primeira leitura pública de Kraus 
em Viena teve lugar no dia 3 de maio 
de 1910. […] [Mas o momento de revelar 
a substância mais demoníaca, mais 
perigosa ao toque, das suas palavras] 
chegaria alguns anos depois, no dia em 
que começou a fazer leituras públicas da 
sua “tragédia em cinco atos” Os Últimos 
Dias da Humanidade. Lá fora, a guerra 
continuava e, na penumbra do auditório, 
aquele homem franzino, de “rosto 
tão móvel que não se fixava em coisa 
nenhuma, penetrante e estranho, como 
o de um animal novo, diferente de tudo 
o que se conhecia” (Canetti), ensaiava 
a guerra. Ensaiava ‑a como se fosse uma 
velha peça desconexa num teatro de 
província, enquanto a guerra prosseguia. 
Esse homem, perseguido desde o início 
por alucinações acústicas e desde o  
início convencido, com uma coerência  
de chinês antigo, que os factos mais 

infames dependiam diretamente dos 
fragmentos de conversas que escutava 
nas ruas de Viena, tinha finalmente 
conseguido, mediante o mais prodigioso 
coup de théâtre da sua vida, inverter a 
situação. E este extraordinário evento, que 
a todos escapava e sobre todos pairava, 
encontrava a sua réplica alucinatória, 
o seu fac ‑símile acústico, ao mesmo 
tempo que ocorria, sobre o palco vazio 
de um teatro vienense, diante da mesa 
de leitura. Ou melhor, daí se elevava uma 
voz que chamava os factos à existência, 
assim como os factos tinham suscitado 
a sua voz. E, terminada a guerra, Kraus 
continuaria a acrescentar novas cenas a 
esse texto proliferante, que começara a 
crescer a par da guerra e agora atingia 
uma dimensão impraticável para qualquer 
teatro, mas a única apropriada, a única 
adequada, enfim, à voz ‑que ‑capta ‑todas‑
‑as ‑vozes, esse seu dom xamânico que lhe 
permitira apanhar na sua rede de palavras 
todas as presas possíveis, de ardinas 
a oficiais janotas, da célebre jornalista 
Alice Schalek ao Velho Biach, de donas 
de casa patrióticas a conselheiros da 
corte, de comerciantes e poetas aos dois 
imperadores.

Roberto Calasso*
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A mais eficaz das práticas mágicas de 
Kraus é a citação (“pôr o meu tempo 
entre aspas”). Mas não se trata de uma 
declaração de princípios, pronta a ser 
inundada por uma vaga de criatividade 
supostamente autónoma. Kraus nunca  
é autónomo, nem mesmo em relação  
aos cartazes publicitários que encontra 
nas ruas. Quando, logo no início de Os 
Últimos Dias, adverte que aqui “as mais 
cruéis fantasias são citações”, devemos 
tomá ‑lo à letra uma vez mais. De facto –  
à exceção dos maravilhosos discursos que 
fluem da boca do Eterno Descontente (e 
são gestos insultuosos de despedida que 
a personagem Kraus dirige ao mundo no 
qual perece) e à exceção das passagens 
em verso, que ampliam a extensão de um 
vasto leque de sons em cujos extremos 
estão Goethe e Offenbach –, Kraus limitou 
ao máximo a sua intervenção na matéria‑
‑prima que o palco do mundo lhe oferecia 
de vez em quando. Se cerca de um sexto 
da Morte de Danton, de Georg Büchner – 
a única peça de teatro a que podemos 
chamar política num sentido afim ao de 
Kraus –, consiste em citações, os textos 
citados em Os Últimos Dias representam 
quase metade do total da obra.

Exatamente um ano e um mês após o 
assassínio de Sarajevo, Kraus escreveu 
em três dias o “Prólogo” a Os Últimos Dias 
e concebeu o plano da obra. Os primeiros 
meses de guerra tinham sido para ele  
um período de paralisia e silêncio.  
E apresentou as razões desse silêncio 
no contundente discurso “Nesta Grande 
Época”, onde aludia até ao crescente 
alarido que as vozes produziam no seu 
quarto, “quer venham de animais, de 
crianças ou apenas dos morteiros”, e às 
quais lançava a intimação: “Quem tiver 
alguma coisa a dizer, avance e fique 
em silêncio.” Nos dez meses que se 
seguiram, publicou apenas, em fevereiro, 
uma magra edição da Fackel. Mas este 
silêncio era para Kraus – como mais 
tarde, aquando do advento de Hitler –  
o lado negro de um discurso monstruoso 
prestes a explodir: “Tudo o que Kraus 
escreveu tem esta particularidade: é um 
silêncio virado do avesso, um silêncio  
que captura a tempestade dos factos  
no seu manto negro, que se agita e revira, 

expondo o forro de cores berrantes” 
(Benjamin). Assim que a tensão atingiu 
esse estado de febre mimética e judicial 
que era para ele a condição necessária 
da escrita, Kraus lançou ‑se ao seu mais 
temerário e bem ‑sucedido projeto:  
“A guerra mundial entrou por inteiro em 
Os Últimos Dias da Humanidade, sem 
consolação nem respeito, sem adornos 
nem lenitivos, e sobretudo, é este o 
ponto mais importante, sem que ele 
jamais se habituasse a ela” (Canetti).

É isto que retemos depois da leitura 
de Os Últimos Dias da Humanidade: 
em primeiro lugar, um sentimento de 
opressão, uma crescente sensação de 
falta de ar; depois, uma progressiva 
hilaridade, à medida que se vai revelando 
a natureza circular e demencial da ação, 
a par de cenas de uma comicidade 
aterradora, como aquela entre o 
conselheiro Schwarz ‑Gelber e a sua 
esposa, Bardach de solteira, no final 
do segundo ato. Nenhum dos grandes 
dramaturgos do século XX concebeu algo 
de comparável. E talvez só Ernst Lubitsch 
tivesse podido filmá ‑lo adequadamente. 
Mas eu disse que esta comicidade é 
aterradora. Por detrás das suas centenas 
de vozes, cada uma delas presa às suas 
ínfimas nuances, ressoa sempre a voz 
única e compulsiva de Kraus. É este o 
demónio que se senta ao nosso lado e 
nos incita constantemente a um riso 
inescapável, mecânico, que produz um 
rumor de folhas secas.

* Excertos de “La guerra perpetua”. In I Quarantanove 

Gradini. Milano: Adelphi Edizioni, 1991.

 Trad. Rui Pires Cabral.

“This is the demon  
who sits beside us”

Kraus’s fundamental experience was 
acoustic, and it was constantly repeated. 
Like Hildegard von Bingen, Angela 
da Foligno, and so many anonymous 
schizophrenics, he heard voices, but 
his voices were all the more alarming 
since they had bodies, circulated in the 
streets of Vienna, seated themselves in 
cafés, and even put on affable smiles. The 
inflections beat on him like waves; their 
deadly horde provided the most faithful 
company for his “threefold solitude: that 
of the coffeehouse where he is alone 
with his enemy, of the nocturnal room 
where he is alone with his demon, of the 
lecture hall where he is alone with his 
work” (Walter Benjamin). There, behind 
a reading desk on a bare stage, Kraus 
himself became the voice ‑that ‑catches‑
‑all ‑voices. […] There was a vibration in 
his voice that sent a quiver through the 
audience: “Chairs and people seemed 
to yield under this quivering: I wouldn’t 
have been surprised if the chairs had 
bent” (Elias Canetti). These sequences 
of scorching and magical electric 
shocks were repeated more than seven 
hundred times, very often in Vienna. And 
according to eyewitnesses, the Viennese 
readings were the most memorable. For 
Kraus needed that arena, that air, for his 
hallucinations. Like all true demons, he 
was bound to a small terrestrial circle, 
drawn by an invisible pair of compasses. 
From that soil he derived his powers, and 
to that soil he returned them.

Kraus’s first public reading in Vienna 
took place on 3 May 1910. […] But that 
was simply his last cover before unveiling 
the more demoniac substance, more 
dangerous to touch, of his words. That 
moment would come a few years later, 
the day he began to give public readings 
from his “tragedy in five acts”, The Last 
Days of Mankind. Outside, there was 
still the war, and in the darkness of 
the hall, this tiny man, with “a face so 
mobile that it couldn’t be pinpointed, 
penetrating and exotic, like the face of 
an animal, but a new, a different face, an 
unfamiliar one” (Canetti), rehearsed the 
war. He rehearsed it as though it were a 
creaking old play in a provincial theatre, 
while the war was going on. This man, 
pursued from the start by acoustical 

Roberto Calasso*
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hallucinations and believing from the 
start, with the consistency of an ancient 
Chinese, that the most evil facts ensued 
directly from scraps of conversations he 
had overheard on the streets of Vienna, 
had finally succeeded, by the most 
prodigious coup de théâtre of his life, in 
reversing the situation. And this awesome 
event, which eluded everyone and hung 
over everyone, found its hallucinatory 
replica while it was happening, its 
acoustical facsimile, at a reading desk on 
the bare stage of a theatre in Vienna. Or 
rather, from there a voice was raised that 
called the facts into existence, just as the 
facts had aroused the voice. And once 
the war was over, he was to go on adding 
new scenes to that proliferating text, 
which had started to grow along with 
the war and now ended by expanding 
until it reached a length unsuitable for 
any theatre, but the only suitable and 
ultimately adequate length for the voice‑
‑that ‑catches ‑all ‑voices, for his shamanic 
gift, which had allowed him to capture 
all possible prisoners in his net of words, 
from newsboys to foppish officers, from 
the famous journalist Alice Schalek to 
Old Biach, from patriotic housewives to 
court chamberlains, from shopkeepers 
and poets to the two emperors.

The most effective of Kraus’s magical 
practices is quotation (“putting my  
times between quotation marks”).  
But we are not dealing with a declaration 
of principle, ready to be carried away 
by a burst of supposedly autonomous 
creativity. Kraus is never autonomous, 
not even in relation to the posters he 
glimpses in the street. When at the very 
outset of Last Days, he warns that here 
“the rawest inventions are quotations”, 
we must once again take him literally. 
Indeed – except for the marvellous 
typographical utterances that flow 
from the Grumbler’s mouth (and they 
are farewell gestures of insult by the 
character Kraus toward the world in 
whose company he perishes) and except 
for the portions in verse, which serve to 
extend the limits of an enormous range of 
sound at whose extremes stand Goethe 
and Offenbach – Kraus tampered as little 
as possible with the raw materials offered 

to him from time to time by the world 
scene. Whereas perhaps one ‑sixth of 
George Büchner’s Danton’s Death – the 
only play that can be called political in 
a sense similar to Kraus’s – consists of 
quotations, the quoted texts in Last Days 
make up almost half of the whole.

Exactly a year and a month after the 
assassination in Sarajevo, Kraus, in three 
days, wrote the “Prelude” to Last Days 
and conceived the plan of the work.  
The first months of war had been a period 
of paralysis and silence for him. And he 
gave the reasons for this silence in the 
pulsing words of the speech “In dieser 
grossen Zeit”, where he even alluded to 
the growing din of voices in his room, 
“whether they come from animals, from 
children, or only from mortars”, but 
stopped short with the injunction: “If 
anyone has something to say, let him step 
forward and shut up!” For ten months 
thereafter, only one slim issue of Die 
Fackel would be published, in February. 
But for Kraus, this silence, as would later 
be the case on the advent of Hitler, was 
the dark side of a monstrous discourse 
about to burst out: “Everything Kraus 
wrote is like that: a silence turned inside 
out, a silence that catches the storm 
of events in its black folds, billows, its 
livid lining turned outward.” Once Kraus 
tension had reached that state of mimetic 
and judicial fever that for him was the 
necessary condition for writing, he threw 
himself into his most reckless enterprise 
and succeeded: “The world war entered 
completely into The Last Days of 
Mankind, with no solace and no respect, 
no embellishment, no sweetening, and 
above all, this is the most important 
point, without ever getting accustomed 
to it” (Canetti).

This is what sticks in one’s mind after 
reading Last Days: first a sense of 
oppression, the feeling of a progressive 
loss of breath; then a progressive 
exhilaration, as gradually the circular 
and demented nature of the action 
emerges, along with scenes of frightful 
comedy, like the one between the 
court councillor Schwarz ‑Gelber and 
his consort, née Bardach, at the end 

of the second act. None of the great 
playwrights of the twentieth century has 
conceived anything comparable. And 
perhaps only Ernst Lubitsch could have 
filmed it properly. But I said that this 
comedy is frightful. Behind its hundreds 
of voices, each riveted by its slightest 
nuances, we can hear Kraus’s unique and 
compulsive voice. This is the demon who 
sits beside us and goads us each time to 
inescapable, automatic laughter, which 
has the sound of dry leaves.

* Excerpts from “The Perpetual War”. In The Forty‑

‑Nine Steps. Translated by John Shepley. London: 

Pimlico, 2002. 
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Lisboa, 1954.
“Vive escondido por detrás de 
um currículo absolutamente 
extraordinário”, afirmou ‑se a propósito 
da sua personalidade discreta e da 
pluralidade das suas experiências e 
valências criativas. Diretor artístico  
do TNSJ desde 2009, está ligado ao 
São João praticamente desde a sua 
(re)fundação como Teatro Nacional, 
tendo encenado, logo em 1996, 
O Grande Teatro do Mundo, de 
Calderón de la Barca. O repertório 
dramático, clássico e contemporâneo, 
é precisamente um dos eixos 
distintivos da sua ação enquanto 
criador teatral: Sófocles, Corneille, 
Brecht, Beckett, Pirandello, Tchékhov, 
Cocteau, Brian Friel, entre tantos 
outros. (Em 2017, chegará a vez do seu 
primeiro Shakespeare.) Mas, a par 
das incursões pelo grande património 
dramático, desenvolveu, ao longo de 
anos, projetos de cariz experimental, 
em especial com a companhia Cão 
Solteiro, espetáculos que poderíamos 
descrever como “climas sensoriais”, 
objetos delicados e impressivos. Como 
encenador, além das instituições 
culturais de referência, como os teatros 
nacionais, trabalhou militantemente 
com companhias independentes, 
participando no processo de afirmação 
artística de vários projetos teatrais, 
nomeadamente do Porto (é o caso 
da ASSéDIO e do Ensemble – Sociedade 
de Actores). Como cenógrafo e 
figurinista, colaborou com alguns 
dos mais destacados encenadores 
nacionais – entre os quais, Ricardo 
Pais, seu antecessor no TNSJ – e o 
seu nome encontra ‑se historicamente 
ligado ao movimento artístico conhecido 
como Nova Dança Portuguesa, tendo 
trabalhado de perto com coreógrafos 
como Olga Roriz, Paulo Ribeiro ou 
Paula Massano. Antes do teatro, 
porém, veio a pintura: estudou na 
Escola Superior de Belas ‑Artes de 

Lisboa e realizou várias exposições. 
Dessa “arte íntima” o palco tem‑
‑no afastado sistematicamente. 
Todavia, nos seus espetáculos, é 
como se o pintor regressasse para 
cobrar uma velha dívida, reclamando 
uma plasticidade simultaneamente 
depurada e vibrante. Os espectadores 
mais atentos têm inclusive detetado, 
nos seus quadros cénicos, múltiplas 
reminiscências pictóricas, de 
Velázquez a Rothko e das pietàs às 
telas dos pré ‑rafaelitas. Uma galeria 
imaginária de que não estão ausentes 
alusões às imagens que marcaram 
(no sentido de ferir e condenar) o 
nosso tempo: se as experiências da 
guerra, da violência e do desterro se 
haviam já insinuado na encenação 
de moralidades medievais – o 
campo de concentração no Breve 
Sumário da História de Deus (2009), 
o campo de batalha no Auto da Alma 
(2012), ambos de Gil Vicente –, elas 
encontram nestes Os Últimos Dias 
da Humanidade um loquaz corolário. 
Recentemente, vem colaborando 
com a Casa da Música: A Viagem de 
Inverno, reinterpretação proposta por 
Hans Zender do ciclo de canções de 
Schubert, foi classificado, a três meses 
do final de 2016, como “o espetáculo 
do ano” naquela estrutura. Realizou 
ainda uma curta ‑metragem (Retrato em 
Fuga, 2000), premiada num festival de 
cinema de Buenos Aires; escreveu um 
guião para atores (Uma Casa Contra 
o Mundo, 2001), texto produzido pelo 
Ensemble – Sociedade de Actores; 
e foi ator, nomeadamente em filmes 
de Manoel de Oliveira (Francisca e 
Le Soulier de Satin). Pintura, teatro, 
escrita, cinema: como assinalou o ator 
e encenador António Durães, “Nuno 
Carinhas poderia adotar qualquer arte, 
porque todas, de uma maneira que só 
ele sabe, lhe dizem respeito”. 
Pedro Sobrado

Lisbon, 1954.
“He lives hidden behind a perfectly 
extraordinary curriculum vitae”, 
someone once said, commenting on 
his discreet personality and on his 
manifold creative experiences and 
valences. Artistic director of the TNSJ 
since 2009, he has been connected  
to that institution ever since its  
(re)foundation as a National Theatre: 
in 1996, the TNSJ hosted his staging 
of Calderón de la Barca’s The Great 
Theatre of the World. The use of classic 
and contemporary dramatic repertoire 
is precisely one of the distinctive 
features of his work as a stage creator: 
Sophocles, Corneille, Brecht, Beckett, 
Pirandello, Chekhov, Cocteau or 
Brian Friel, among many others. (In 
2017, he will tackle Shakespeare for 
the first time.) However, alongside 
his incursions into major instances 
of the dramatic heritage he has also 
developed, over the years, several 
experimental projects, especially 
with the Cão Solteiro company, 
productions we might describe as 
“sensorial atmospheres”, delicate 
and impressive objects. His work as 
a stage director is not confined to 
major cultural institutions, such as 
National Theatres; he has actively 
collaborated with several independent 
companies, taking part in the artistic 
definition of various theatrical 
projects, namely in Porto (such as 
ASSéDIO and Ensemble – Sociedade 
de Actores). As a set and costume 
designer, he worked with some of 
the most important Portuguese stage 
directors – namely Ricardo Pais, 
the previous artistic director of the 
TNSJ – and his name is historically 
connected to the artistic movement 
known as New Portuguese Dance, 
since he worked closely with such 
choreographers as Olga Roriz, Paulo 
Ribeiro or Paula Massano. Before the 
theatre, however, there was painting: 

he studied at the Lisbon Fine Arts 
School and made several exhibitions 
of his work. Lately, the stage has 
systematically kept him away from that 
“intimate art”. However, it could be 
said that in his stage productions the 
painter returns to collect an old debt, 
via visuals that are at once refined and 
vibrant. Attentive viewers have indeed 
detected in his stage compositions 
a multitude of pictorial references, 
from Velázquez to Rothko, from 
pietàs to Pre ‑Raphaelite paintings. 
This imaginary gallery also contains a 
number of allusions to the images that 
have marked (in the condemnatory 
sense of the term) our time: if such 
subjects as war, violence and exile 
had already insinuated themselves in 
his staging of Gil Vicente’s medieval 
morality plays – the concentration 
camp in A Brief Summation of God’s 
History (2009), the battlefield in The 
Soul’s Journey (2012) –, they will have 
an eloquent corollary in The Last Days 
of Mankind. Recently, he has been 
working with Casa da Música in an 
opera staging: Winter Journey, Hans 
Zender’s reinterpretation of Schubert’s 
song cycle, has been acclaimed, three 
months before the end of 2016, as that 
institution’s “show of the year”. He 
also directed a short film (Retrato em 
Fuga, 2000), which received a prize 
at a Buenos Aires film festival; wrote 
an acting script (Uma Casa Contra o 
Mundo, 2001) that was produced by 
Ensemble – Sociedade de Actores; and 
worked as an actor, namely in films 
by Manoel de Oliveira (Francisca and 
Le Soulier de Satin). Painting, theatre, 
writing, film: in the words of actor 
and stage director António Durães, 
“Nuno Carinhas could take on any art, 
because all arts, in ways that only he  
is aware of, concern him”.
Pedro Sobrado

Nuno 
Carinhas
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Porto, 1973.
Foi desde cedo um agitador de águas, 
trazendo à sua cidade (e a Braga, 
onde andou na universidade) um 
sentido de urgência no qual muitos 
se reconheceram. Ator fulgurante em 
espaços industriais abandonados de 
Braga (Woyzeck, 1994), subterrâneos 
da Ribeira do Porto (Máquina ‑ 
‑Hamlet, 1996) e teatros de bolso  
do circuito independente (Antes dos 
Lagartos, 2001), marcou a cena  
teatral dos anos 90. Desenvolveu 
trabalho na encenação em casas sem 
telhado (Na Solidão dos Campos de 
Algodão, 1999), centros comerciais 
devolutos (Caminho Branco de 
Silêncio, 2003) e antigos bordéis 
(A Nossa Necessidade de Consolo 
é Impossível de Satisfazer, 2007). 
No início deste século, participou 
como assistente de encenação em 
montagens memoráveis do TNSJ, 
como as de um Hamlet a mais (2004)  
e UBUs (2005), espetáculos de Ricardo 
Pais. A cumplicidade artística com 
o encenador atingiu um cume com 
Turismo Infinito (2007), em cuja 
encenação colaborou, mas vinha pelo 
menos desde a participação em Noite 
de Reis (1998), como ator e assistente. 
Criador em busca da melhor sintonia 
com o tempo da cidade, cruza 
os formatos populares da música 
alternativa, da poesia experimental, da 
banda desenhada, da ficção científica, 
etc., com o repertório ocidental 
e textos originais portugueses. 
Cassandra (2014), encenação de sete 
textos de outros tantos autores, é um 
exemplo desses cruzamentos.  
A dedicação à literatura dramática faz‑
‑se notar, de resto, em iniciativas como 
as Leituras no Mosteiro, organizadas 
pelo TNSJ. Ainda nesta casa, encenou 
versões de textos como o Urfaust 
de Goethe (Gretchen, 2003), Emilia 
Galotti (2009) de G.E. Lessing; O Café 
de R.W. Fassbinder (Fassbinder ‑Café, 
2007) ou Águas Profundas e Terminal 
de Aeroporto (2016) de Simon Stephens, 
onde desenvolveu uma visão singular 
do teatro. O teatro como um fim em si 
mesmo, arte quase fundida com a vida; 
a encenação como filosofia em carne 
e osso, materializada no corpo, fala e 
gesto dos intérpretes; e a voz e o verbo 
como estruturas musicais – são alguns 
dos principais traços do trabalho 
do encenador. Os seus espetáculos 
tentam prefigurar o futuro, mais do 
que elaborar o presente ou partir do 
passado. Texto e cena concretizam ‑se 
na atuação para viabilizar um teatro 
novo, que resgata da memória aquilo 
de que não nos lembramos ainda.
Jorge Louraço Figueira

Porto, 1973.
From very early on he felt the need to 
rock the boat, by bringing to his native 
city (and to Braga, where he attended 
university) a sense of urgency to which 
many were drawn. As a dazzling actor, 
performing in derelict industrial spaces 
in Braga (Woyzeck, 1994), in the Ribeira 
subterraneans of Porto (Hamletmachine, 
1996) and in small independent 
theatres (Antes dos Lagartos [Before 
the Lizards], 2001), he was a fixture of 
the 1990s’ theatrical scene. He staged 
plays in roofless houses (In the Solitude 
of Cotton Fields, 1999), abandoned 
shopping centres (Caminho Branco de 
Silêncio [Silent White Path], 2003) and 
former brothels (A Nossa Necessidade 
de Consolo é Impossível de Satisfazer 
[Our Need for Consolation Is Insatiable], 
2007). In the early 2000s, he worked, 
as an assistant stage director, on such 
memorable TNSJ productions as um 
Hamlet a mais [one Hamlet too many] 
(2004) and UBUs (2005), two shows by 
Ricardo Pais. His artistic alliance with 
this stage director culminated with 
Turismo Infinito [Infinite Tourism] (2007), 
in whose staging he collaborated, but 
dated back at least to his participation 
in Twelfth Night (1998), as an actor and 
stage assistant. Always trying to tune in 
with the time of the city, he combines 
the popular formats of alternative music, 
experimental poetry, comic books, 
science fiction, etc., with Western 
theatre classics and original texts by 
Portuguese authors. Cassandra (2014),  
a staging of seven texts by seven 
different authors, is an instance of 
that approach. His commitment to 
dramatic literature is further visible is 
such initiatives as the Readings at the 
Monastery, organised by the TNSJ. 
The TNSJ has also hosted his staging of 
versions of such texts as Goethe’s Urfaust 
(Gretchen, 2003), G.E. Lessing’s Emilia 
Galotti (2009), R.W. Fassbinder’s The 
Coffee House (Fassbinder ‑Café, 2007) 
or Simon Stephens’ Wastwater and T5 
(2016); in all these productions, he has 
developed a unique vision of the theatre. 
The theatre as an end in itself, an art that 
nearly fuses itself with life; staging as a 
flesh ‑and ‑blood philosophy, materialised 
in the bodies, speech and gestures of the 
performers; voices and words as musical 
structures – these are some of the main 
features of this director’s work. His shows 
endeavour to foreshadow the future, 
rather than elaborate on the present 
or the past. Text and stage materialise 
through performance to bring about a 
new kind of theatre, which claims from 
our memory something we have yet to 
remember. Jorge Louraço Figueira

Translated by José Gabriel Flores.

Nuno M 
Cardoso



Querem fazer uma peça de 
teatro? Quantas vezes se pode 
dizer amo ‑te e não te amo? 
Cansei ‑me. Quantas vezes se 
pode chorar e clamar verdade 
num palco e encontrar novos 
símbolos? Basta. Estamos no ano 
de 1905 e eu acho que o teatro 
acabou. Isto já não é o século 
XIX, agora o capitalismo tem 
máquinas.

Do you want to put on a play? 
How many times can one say  
I love you and I love you not?  
I’m tired of it. How many times 
can you cry and claim truth 
onstage and find new symbols? 
Enough. It’s already 1905 and I 
believe that theatre is finished. 
This is not the nineteenth century 
anymore, capitalism has 
machines now.
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Uma névoa que 
paira sobre a 
artilharia lá fora
João Reis

Os corpos que se vêem a boiar no Neva vêm do Chile 
e da Rússia. Vêm da cabeça da infância de Guillermo 
Calderón em Santiago, com o inferno de Pinochet e os 
anos dramáticos que se lhe seguiram, e vêm do fumo da 
história com o prenúncio da Revolução Russa em São 
Petersburgo, em 1905, e todo um inventário tchekhoviano 
a contaminar a cena e o imaginário dos actores.

Setenta anos separam os acontecimentos, mas os rios 
que aqui se cruzam trazem o mesmo sangue, são um 
mesmo pretexto para falar do que falhou e do que sobra 
dessa falha.

O que podem então três actores (ensimesmados nas suas 
convicções e nos seus jogos, na sua destreza sedutora) 
fazer para salvar o enunciado da revolução? Teatro?

Procurei sempre enfatizar essa dimensão e essa 
possibilidade mais como um sinal de vitalidade do que 
como desvio. Seria fácil cair na armadilha de Masha  
(a mais jovem e irreverente das três personagens): “Para 
quê perder tempo a fazer isto?”, pergunta ela na cena 
final. O mais pequeno gesto para enfatizar o ridículo 
da reconstituição sucessiva das cenas da morte de 
Tchékhov, ou das disputas amorosas e ideológicas  
entre personagens, legitimava o discurso de Masha,  
o seu pessimismo e o seu desencanto, a sua ideia sobre 
a falácia e a inutilidade do teatro. A verosimilhança das 
cenas, dessas cenas, está no fulgor com que actores ou 
personagens se deixam iludir de novo e sempre, e não 
por qualquer espécie de distanciamento ou comentário 
sobre elas. Esta vitalidade não se constitui por isso como 
desvio, mas como afirmação.

Bem sei, o pretexto é poderoso: decidir entre ficar 
numa sala de ensaio a assistir ao declínio farsesco de Olga 
Knipper (viúva de Tchékhov) ou estar lá fora a bater ‑me 
com os outros, contrariando o fantasma da “armadilha 
burguesa”? Bem sei, estou a ser redutor, mas quando 
olho para estas personagens, e tantas vezes partilhei 
isto com os actores, acredito que a sua vontade ou a sua 

ilusão é legitimada por uma força que lhes vem do teatro. 
Quaisquer que sejam as suas convicções políticas e as 
suas expectativas sobre o futuro, e Aleko por exemplo é 
pródigo em fantasmagorias, o seu ponto de encontro e 
simultaneamente de fuga é aquela sala de ensaio.

Não é propriamente uma epifania, mas é dessa 
dedicação ao território do teatro (e do Teatro de Arte  
de Moscovo) – tanto na expressão de Olga Kniper (“Para 
mim, o mais importante é o teatro e representar”), como 
na lengalenga de Aleko para encontrar Deus e viver no 
campo com simplicidade, ou na partitura desalinhada 
de Masha para justificar o seu lugar e a sua desilusão – 
que as evocações sucessivas a Tchékhov ganham altura, 
ficam como que suspensas, como uma névoa a pairar 
sobre a artilharia lá fora…

Quando ensaiávamos na sala gentilmente cedida pela 
Companhia Olga Roriz, lembro ‑me de partilhar com o 
meu assistente como o relógio de fundo, que todos os 
dias martelava as cenas de forma quase invisível, trazia 
para a sala essa névoa e esse desejo de suspensão.

Não tenho grandes ilusões sobre o futuro, basta 
olhar para o estado da Europa e do mundo para ficar 
razoavelmente esclarecido. E não tenho respostas claras 
para o presságio de Masha sobre o fim do teatro, mas 
sei que, mesmo lá fora na rua, o mundo está cheio de 
uma tremenda lengalenga que nos engana tantas ou 
mais vezes do que a grande farsa que Aleko encena para 
seduzir Olga no seu monólogo sobre Dostoiévski. E é 
o texto maravilhoso de Guillermo Calderón que nos dá 
essa liberdade, que nos atinge, para além de todos os 
pressupostos dramatúrgicos.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.
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The bodies we see floating on the Neva come from 
Chile and Russia. They come from Guillermo Calderón’s 
childhood memories in Santiago, with Pinochet’s hell 
and the dramatic years that followed, and they come 
from the smoke of history, with a harbinger of the 
Russian Revolution in Saint Petersburg, in 1905, and the 
whole Chekhovian repertoire that contaminates the 
scene and the actors’ imagination.

The events took place seventy years apart, but the 
rivers that meet here carry the same blood, they’re the 
same pretext to talk about what has failed and what is 
left from that failure.

So what can these three actors do (confined as they 
are in their convictions and games, in their seductive 
prowess) to save the principles of the Revolution?  
A theatre play?

I’ve always tried to emphasize that dimension and that 
possibility, more as a sign of vitality than as a deviation. 
It would be easy to fall in Masha’s trap (the youngest 
of the three characters, and the most irreverent one): 
“Why waste our time doing this?”, she asks in the final 
scene. The slightest gesture to emphasize the ludicrous 
pointlessness of successively reconstructing Chekov’s 
death, or the characters’ sentimental and ideological 
quarrels, would justify Masha’s speech, her pessimism 
and her disenchantment, her views on the fallacy and 
the uselessness of the theatre. The plausibility of the 
scenes, those particular scenes, relies on the passion 
with which the actors or characters embrace their 
illusions, over and over again, and not by any kind of 
disengagement or commentary on them. This vitality is 
thus not a deviation, but an affirmation.

I’m well aware that it’s a powerful pretext: should one 
decide to remain in a rehearsal room and watch the 
farcical decline of Olga Knipper (Chekhov’s widow), 
or go outside and join the fighters, thus rising against 
the ghost of the “bourgeois trap”? I’m oversimplifying, 
I know, but when I consider these characters – and 
I’ve shared this so many times with the actors –, I feel 

convinced that their will or their illusions are legitimated 
by a power they derive from the theatre. Whatever may 
be their political convictions and their expectations for 
the future – and Aleko, for example, is rather prone to 
phantasmagorias –, their point of reunion, as well as 
their escape route, is that rehearsal room.

It’s hardly an epiphany, but it is this devotion to the 
theatre (and to the Moscow Art Theatre) – in Olga 
Knipper’s words (“For me, the most important thing is 
the theatre, and acting”), as well as in Aleko’s rant about 
finding God and living a simple life in the country, or in 
Masha’s rebellious attempts to justify herself and her 
disillusionment – that elevates the successive evocations 
of Chekhov: these seem to hover in suspension, like a 
mist hanging over the artillery outside…

When we were rehearsing in the room kindly lent to us 
by the Companhia Olga Roriz, I remember sharing with 
my assistant that the wall clock, ticking away discreetly 
day after day, scene after scene, seemed to instil the 
room with that same mist, and a desire for suspension.

I have no big illusions about the future – a single 
glance at the current state of affairs in Europe and the 
rest of the world is enlightening enough. And I have no 
clear answers to Masha’s premonition about the end of 
the theatre. But I know that, even outside in the streets, 
the world is full of portentous words that will beguile 
us as many times or even more as Aleko’s big farce to 
seduce Olga through his monologue about Dostoevsky. 
And it’s Guillermo Calderón’s wonderful play that grants 
us that freedom, and moves us beyond all dramaturgical 
assumptions.

Translated by Rui Pires Cabral.

A mist hanging 
over the 
artillery outside
João Reis
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“Um esforço agónico para 
sair das quatro paredes”

“An agonizing effort to 
break out from prison”

Guillermo Calderón* Guillermo Calderón*

Neva é uma peça sobre o Chile.
Um grupo de atores ensaia uma peça de Tchékhov num teatro 

de São Petersburgo. O mundo é doméstico; uma sala de ensaio. 
Lá fora, os oficiais do czar disparam contra o povo, que marcha 
para melhorar as suas condições de vida. É janeiro de 1905 e, 
no inverno, a margem do Neva é impossível de imaginar. Mas 
é possível imaginar uma mesa e a família sentada a falar de 
política, enquanto lá fora Pinochet manda os seus oficiais matar 
as pessoas que o querem derrubar.

Em Neva, Olga Knipper chora a morte do seu marido, Anton 
Tchékhov. O escritor morreu de tuberculose há apenas seis 
meses e já nada é igual. A Rússia está a mudar. A matança 
desta noite vai precipitar uma revolução. A revolução que 
Tchékhov vinha antecipando há anos. Ele sabia que a Rússia 
estava a mudar para sempre. As antigas classes poderosas 
eram incapazes de ver o seu futuro e refugiavam ‑se num 
sentimentalismo azedo. Os idealistas do passado, durante anos 
afogados na sua própria frustração sentimental, sentem que 
talvez o czar nunca caia. Talvez a monarquia se instale para 
sempre, porque esse é o único destino possível para a Rússia.

Olga Knipper ensaia juntamente com uma atriz e um ator. 
O resto da companhia não chega. É possível que se tenham 
juntado à marcha dos trabalhadores. Também é possível que os 
tenham matado e que estejam congelados na neve. No entanto, 
o ensaio continua, interrompido por conversas sobre teatro 
e política, conversas ébrias e sarcásticas, porque a peça que 
ensaiam é de Tchékhov, e Tchékhov ri ‑se de tudo.

O problema da violência é que parece que não vai parar. 
A clausura e a vodca transformam ‑nos em visionários, e 
começam a imaginar um futuro para a Rússia. Vai certamente 
haver uma revolução. E vai certamente morrer muita gente. 
Vão certamente seguir ‑se anos de guerra e vamos certamente 
sentir ‑nos traídos. No rio Neva já flutuam os corpos da Rússia 
que começa a desaparecer.

Escrevi Neva porque os últimos quarenta anos da história 
do Chile foram definidos pela revolução falhada do governo 
socialista de Salvador Allende. Depois do golpe de Estado de 
1973, os corpos também flutuaram por um rio, o rio Mapocho, 
no centro de Santiago. A partir desse momento, refugiámo ‑nos 
numa vida doméstica, enquanto lá fora acontecia tudo o que 
acontece numa guerra.

Adoraríamos ter tido a lucidez cética de Tchékhov para  
ver como tudo ia mudar. Também teríamos gostado de ter  
um pouco do seu sentido de humor. Mas ao contrário  
da Rússia, não foi a revolução e sim o mundo que nos traiu.  
A contrarrevolução esmagou ‑nos e afogou ‑nos numa 
aterradora vida doméstica, a vida de trabalhar e consumir.

O teatro é um esforço agónico para sair dessas quatro 
paredes. Talvez o teatro não sirva para nada, mas pelo menos 
serve para nos juntarmos com outras pessoas e esperar por um 
momento de lucidez. Um momento que nos retire das quatro 
paredes e nos dê um lugar na história.

* “Prefácio”. In Neva. Trad. Joana Frazão. Porto/V.N. Famalicão: TNSJ/Húmus, 

2015. p. 13 ‑14.

Neva is a play about Chile.
In a San Petersburg theatre, a group of actors is rehearsing 

a play by Chekhov. The world is domestic; a rehearsal room. 
Outside, the tsar’s officers are shooting at the people marching 
in protest for a better life. It’s January 1905 and, being winter, 
the Neva’s banks are unimaginable. But one can imagine a table 
and the family sitting around it and talking about politics, while 
outside Pinochet orders his officers to murder the people who 
strive to overthrow him.

In Neva, Olga Knipper mourns the death of her husband, 
Anton Chekhov. The writer died of tuberculosis six months 
earlier, and nothing is the same anymore. Russia is changing. 
This evening’s massacre will precipitate a revolution. The 
revolution that Chekhov had anticipated years before. He knew 
Russia was irrevocably changing. Incapable of envisioning a 
future, the former upper classes had taken refuge in a sour 
sentimentality. The idealists of the past, drowning for years 
in their own sentimental frustration, felt that the tsar would 
probably never fall. Maybe the monarchy would go on forever, 
because such was Russia’s only possible fate.

Olga Knipper is rehearsing, together with an actress and an 
actor. The rest of the company fails to show up. Maybe they 
have joined the workers’ march. It’s also possible that they were 
murdered, their bodies frozen in the snow. Nevertheless, the 
rehearsal continues, interspersed with conversations about 
the theatre and politics, drunken and sarcastic conversations, 
because the play they’re rehearsing is a Chekhov play, and 
Chekhov laughs at everything.

The problem with violence is that it seems unstoppable.  
The actors’ reclusion, along with the vodka they drink, 
transform them into visionaries, and they start to imagine a 
future for Russia. A revolution will certainly happen. Many 
people will certainly die. And many years of war will certainly 
ensue, and we’ll certainly feel betrayed. The bodies of a fading 
Russia are already floating on the waters of the Neva.

I’ve written Neva because the last forty years in Chilean history 
were shaped by the failed revolution of Salvador Allende’s 
socialist government. After the 1973 coup, we’ve also seen bodies 
floating on the river – Santiago’s Mapocho river. From then on, 
we retreated into a domestic life, while the war raged outside.

We wish we had Chekhov’s sceptical lucidity, so we could 
have foreseen the coming changes. We also wish we had some 
of his sense of humour. But, unlike what happened in Russia, 
we were not betrayed by the revolution, we were betrayed 
by the world. The counter ‑revolution crushed us and kept us 
suffocating in a terrifying domestic life – a life that was all about 
working and consuming.

Theatre is an agonizing effort to break out from that prison. 
Useless as it may be, it is at least a way to join up with other 
people as we wait for a moment of clarity. A moment that might 
free us from our prison and grant us a place in history.

* Foreword to Portuguese edition of Neva. Translated by Joana Frazão.  

Porto/V.N. Famalicão: TNSJ/Húmus, 2015. p. 13 ‑14.

 Translated by Rui Pires Cabral.
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“Os três actores de Neva contêm multidões”

“The three actors in Neva contain multitudes”

Em Neva, Guillermo Calderón não recorre 
muito aos textos do tragicómico russo, 
mas exacerba as problemáticas que 
eles exibem ou sugerem. E até inventa 
uma “interpretação autêntica”, através 
da constante dramatização de cenas da 
vida de Tchékhov, em conversas reais ou 
imaginadas: os conselhos médicos, ele 
moribundo em Ialta, o ich sterbe, a irmã 
dele que abomina Olga. Entre incertezas 
artísticas e impasses políticos, os três 
actores de Neva contêm multidões, 
representam vários papéis, dão corpo a 
personagens fictícias e a figuras reais, 
como se se tratasse de um exercício de 
escola ou de um psicodrama. Tchékhov 
morreu em 1904, tuberculoso, mas, seis 
meses depois, estes actores convocam‑
‑no, em espírito, para que ele salve aquela 
tão difícil produção de um texto seu, 
tranquilizando Olga e dando à peça uma 
perspectiva política que ultrapassa a peça.

Neva acompanha um ensaio de  
O Cerejal, em São Petersburgo, em 

Janeiro de 1905. E sabemos que O Cerejal 
é de algum modo um ensaio dos 
acontecimentos de 1905, tal como 1905 
foi um ensaio dos acontecimentos de 1917. 
Calderón, por seu lado, escreve cem anos 
depois de tudo isso, e portanto pode pôr 
as suas personagens a evocar o homem 
“calvo, eléctrico” que desembarcará 
na estação Finlândia, e pode evocar 
o programa espacial que é o orgulho 
dos russos. É claro que em 1905 ainda 
não há Laika, e que Lenine ainda está 
no exílio; mas esse deslocamento, essa 
incongruência, sugere que esta “Olga 
Knipper” pode ser alguém a fazer de Olga 
Knipper, a dizer um texto, um texto que 
compreenda Tchékhov no contexto da 
questão russa e soviética, mas sobretudo 
um texto que interrogue a dimensão 
política do teatro em qualquer momento 
histórico, a sua possível utilidade, o seu 
provável escapismo, a sem ‑saída disto.

O pathos que domina as discussões, 
implícitas ou explícitas, é todo ele 

tchekhoviano, quer o consideremos 
trágico ou cómico. Estes três patéticos 
actores, digníssimos actores, vão ao 
ponto de julgar que podem fazer uma 
peça que “cure a alma”, quando a “cura” 
talvez não venha de peça nenhuma, 
e a “alma” não se encontre na ponta 
de nenhum bisturi. Fiel ao génio 
tchekhoviano para o understatement ou a 
desconversa, Calderón põe o dramaturgo 
a anunciar, por interposto actor, que 
gostaria de ter escrito uma última peça, 
chamada Neva. Neva como o rio Neva?, 
perguntam ‑lhe. Não, diz ele: Neva do 
verbo nevar.

* Excerto de “Olga, Lenine, Laika”. In Neva: 

Programa. Porto: TNSJ, 2015.

 Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.

In Neva, Guillermo Calderón doesn’t 
resort much to the plays of the Russian 
tragicomic author, although he does 
exacerbate the issues that Chekhov 
has explored or suggested. He even 
devises an “authentic interpretation” 
through a constant dramatization of 
scenes from the life of Chekhov, in real 
or imagined conversations: the medical 
recommendations, the playwright’s 
agony in Yalta, the ich sterbe, his 
sister’s hatred of Olga. Amid artistic 
uncertainties and political standstills, the 
three actors in Neva contain multitudes, 
play several roles, and embody both 
real and fictional characters, as in a 
schoolroom exercise or a psychodrama 
session. Chekhov died from tuberculosis 
in 1904, but, six months later, these 
actors summon his spirit, so that he may 
save that difficult production of one of his 
works, appease Olga and give the play a 
political perspective that transcends it.

Neva enacts a rehearsal of The Cherry 

Orchard in San Petersburg in January 
1905. And we know that The Cherry 
Orchard was, to some extent, a rehearsal 
for the 1905 events, as these events 
were a rehearsal for the 1917 Revolution. 
Calderón, in turn, is writing a hundred 
years after all that, and so he can have his 
characters evoking the “bald, nervous” 
man that descended at Finland Station, 
and he can refer to the special program 
that the Russians were so proud of.  
Back in 1905, of course, there was still  
no Laika, and Lenin was still in exile; 
but this displacement, this incongruity, 
suggests that his “Olga Knipper” may be 
someone playing Olga Knipper, reciting 
lines from a play that considers Chekhov 
in the context of the Russian and the 
Soviet issue, and, most importantly,  
a play that might challenge the theatre’s 
political dimension at any given historical 
moment, its probable usefulness, its 
probable escapism, and the dead ‑end  
of all this.

The pathos that pervades every 
discussion, explicitly as well as implicitly, 
is very much Chekhovian, whether we 
deem it tragic or comic. These three 
pathetic – and most dignified – actors 
actually believe they can do a play 
to “cure the soul”, although the cure 
may not be in any play, and the “soul” 
may be nowhere to be found. Faithful 
to the Chekhovian genius for the 
understatement and the evasive chatter, 
Calderón has him announcing, through 
one of the actors, that he wishes he had 
written a last play, called Neva. Neva as in 
the river Neva?, they ask him. No,  
he says: Neva as in the verb to snow.1

1 Neva is Spanish (and Portuguese) for “it snows”.

* Excerpt from “Olga, Lenine, Laika”. In Neva: 

Programa. Porto: TNSJ, 2015.

 Translated by Rui Pires Cabral.

Pedro Mexia*

Pedro Mexia*
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Lisboa, 1965.
Estreou ‑se em palco em 1989.  
E, desde então, afirmou ‑se como  
um dos mais carismáticos – e 
versáteis – atores portugueses.  
A sua carreira consolidou ‑se no 
teatro e no cinema, mas nos últimos 
anos tem vindo a centrar ‑se também 
na televisão. A intensa experiência 
com os mais variados encenadores 
levou ‑o a criar os seus próprios 
espetáculos: Buenas Noches, 
Mi Amor (TNSJ, 1999), a partir 
do universo poético de Al Berto; 
Transações, de David Williamson 
(Teatro Municipal Maria Matos, 
2009); e este Neva, de Guillermo 
Calderón (2015). Foi residente no 
TNSJ, muitas vezes em papéis 
de protagonista, cumprindo na 
perfeição o perfil de ator proposto 
por Ricardo Pais, então diretor 
artístico da instituição: uma 
harmoniosa e estilizada mistura 
entre movimento e clara dicção 
do texto. Aí, trabalhou com os 
encenadores Ricardo Pais (com 
textos de Gil Vicente, Eugène 
Ionesco, William Shakespeare, 
Jacinto Lucas Pires, Alfred Jarry 
 e Fernando Pessoa), Nuno Carinhas 
(Calderón de la Barca, Corneille) 
e Giorgio Barberio Corsetti (Gil 
Vicente). No seu expressivo percurso 

teatral, foi ainda dirigido por João 
Lourenço, José Wallenstein, Luis 
Miguel Cintra, Jorge Lavelli, Carlos 
Pimenta, Rui Mendes, António 
Pires e Mário Feliciano, entre 
outros; em estruturas e companhias 
prestigiadas como o Teatro Aberto, 
o Teatro da Cornucópia ou o Teatro 
Nacional D. Maria II. No cinema, 
destacam ‑se as longas ‑metragens 
Sapatos Pretos (1998) e Noite Escura 
(2004), ambos de João Canijo. 
Trabalhou ainda com os realizadores 
Fernando Lopes, Rita Azevedo 
Gomes, Ruy Guerra, Manoel de 
Oliveira, Vicente Alves do Ó, Luís 
Filipe Rocha, Edgar Pêra, Tiago 
Guedes e Pedro Sena Nunes.  
O crítico e investigador teatral Paulo 
Eduardo Carvalho assinalou no livro 
Ricardo Pais: Actos e Variedades: 
“Os seus extraordinários trabalhos 
de 1998, o Professor em As Lições 
e o Bobo Festa em Noite de Reis, 
a que se poderiam juntar as suas 
interpretações das personagens 
de Hamlet [2001 e 2004] e de Dom 
Ubu [2005], ficarão certamente 
como alguns dos mais inolvidáveis 
exercícios de composição e 
versatilidade do teatro português 
das últimas décadas.”

Lisbon, 1965.
In 1989, he took to the stage for 
the first time. Since then, he has 
build up a reputation as one of the 
most charismatic – and versatile 
– Portuguese actors. His acting 
career, originally centred on stage 
and film work, has lately started 
to include TV productions. Intense 
work experiences with various stage 
directors eventually led him to stage 
some shows: Buenas Noches, Mi 
Amor (TNSJ, 1999), based on the 
poetic universe of Al Berto; Up for 
Grabs, by David Williamson (Teatro 
Municipal Maria Matos, 2009); and 
now Neva, by Guillermo Calderón 
(2015). He was long a fixture at the 
TNSJ, often in leading roles, since 
he perfectly fulfilled the “ideal actor” 
profile of Ricardo Pais, who was the 
theatre’s artistic director at the time: 
a harmonious and stylised mixture 
of physical movement and clear 
elocution. There, he worked with 
stage directors Ricardo Pais (on texts 
by Gil Vicente, Eugène Ionesco, 
William Shakespeare, Jacinto Lucas 
Pires, Alfred Jarry and Fernando 
Pessoa), Nuno Carinhas (Calderón 
de la Barca, Corneille) and Giorgio 
Barberio Corsetti (Gil Vicente). His 
impressive theatrical resumé also 
includes work with, among other 

directors, João Lourenço, José 
Wallenstein, Luis Miguel Cintra, 
Jorge Lavelli, Carlos Pimenta,  
Rui Mendes, António Pires 
and Mário Feliciano; and such 
prestigious companies and 
institutions as Teatro Aberto, Teatro 
da Cornucópia or Teatro Nacional 
D. Maria II. Especially noteworthy 
in his cinema work are the features 
Sapatos Pretos (1998) and Noite 
Escura (2004), both directed by 
João Canijo. He also worked with 
film directors Fernando Lopes, 
Rita Azevedo Gomes, Ruy Guerra, 
Manoel de Oliveira, Vicente Alves 
do Ó, Luís Filipe Rocha, Edgar Pêra, 
Tiago Guedes and Pedro Sena 
Nunes. Theatre critic and scholar 
Paulo Eduardo Carvalho wrote, 
in his book Ricardo Pais: Actos e 
Variedades: “His remarkable 1998 
works, the Professor in The Lessons 
and Feste the Fool in Twelfth 
Night, to which one might add his 
performances as Hamlet [2001 
and 2004] and Père Ubu [2005], 
will certainly be numbered among 
the most unforgettable displays 
of composition and versatility in 
Portuguese theatre during the last 
decades.”

Translated by José Gabriel Flores.

João Reis
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Mesa ‑redonda Round table

com with
Tomáš Sedlácek
Sergio Escobar
Rui Moreira
Nuno Carinhas
moderação host
Francisca Carneiro 
Fernandes

coorganização
co ‑organisation
TNSJ, Union des  
Théâtres de l’Europe
no âmbito do programa  
da UTE
in context of the network 
programme of the UTE 
Conflict Zones
com o apoio de
with the support of the
“Creative Europe” 
Programme of the 
European Union

Encontro com tradução 
simultânea. Entrada 
gratuita.
Simultaneous translation 
available. Free entrance.

Economia, Arte, Europa 
Economics, Art, Europe
É considerado um dos maiores talentos 
da atualidade no domínio do pensamento 
económico: Tomáš Sedlácek, economista 
checo nascido em 1977 e autor do best seller 
A Economia do Bem e do Mal, uma obra que 
questiona os lugares ‑comuns cristalizados 
sobre a economia, entendendo ‑a como um 
fenómeno cultural e civilizacional indissociável 
do mito, do pensamento filosófico, da 
antropologia, da religião, das artes. Daí que o 
seu pensamento sobre a economia vá do épico 
de Gilgamesh à emergência do cristianismo, 
de Descartes e Adam Smith ao Clube de 
Combate de David Fincher… A mesa ‑redonda 
Economia, Arte, Europa, coorganizada pelo 
TNSJ e pela União dos Teatros da Europa, 
junta este enfant terrible da economia a 
Sergio Escobar, diretor do Piccolo Teatro di 
Milano desde 1998, personalidade com uma 
vastíssima experiência no domínio do teatro  
e da ópera, autor de diversas publicações 
sobre a economia das artes performativas,  
e Rui Moreira, presidente da Câmara 
Municipal do Porto, cuja ação tem atribuído 
à cultura e ao conhecimento um lugar de 
destaque nas dinâmicas da cidade. Nuno 
Carinhas, diretor artístico do TNSJ, toma 
igualmente parte da discussão, bem como 
Francisca Carneiro Fernandes, presidente 
do Conselho de Administração do TNSJ, 
assegurando a condução deste encontro 
dirigido não apenas a economistas, agentes 
culturais e artistas, mas a todos os que se 
definem a si próprios como cidadãos.

Many call him one of the most important 
living names in the field of economics: Tomáš 
Sedlácek is a Czech economist born in 1977, 
author of the best ‑selling book The Economics 
of Good and Evil, a work that brings into 
question a number of crystallised clichés 
regarding economics, which is, according to 
him, a cultural and civilizational phenomenon 
that is inseparable from myth, philosophy, 
anthropology, religion and the arts. It is for 
that reason that his reflection on economics 
encompasses a multitude of subjects, ranging 
from the epic of Gilgamesh to the rise of 
Christianity, from Descartes and Adam Smith 
to David Fincher’s Fight Club… Economics, Art, 
Europe, a round table conference organised 
by the TNSJ and the Union des Théâtres de 
l’Europe, will feature this enfant terrible of 
economics alongside Sergio Escobar, director 
of Piccolo Teatro di Milano since 1998, a man 
of wide experience in the fields of the theatre 
and opera and author of several texts on the 
economics of the performing arts, and Rui 
Moreira, the Mayor of Porto, whose work 
comprises giving culture and knowledge 
an important place in the city’s life. Nuno 
Carinhas, artistic director of the TNSJ, will 
also take part in the discussion, as well as 
Francisca Carneiro Fernandes, president of 
the TNSJ’s Administrative Board, who will 
host this meeting, whose target audience 
comprises not just economists, cultural 
operators and artists, but all those who define 
themselves as citizens.
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Nasceu em 1977, na República  
Checa. Celebrizou ‑se com o livro  
A Economia do Bem e do Mal (2009), 
que foi traduzido em dezassete 
idiomas e ganhou os mais prestigiados 
prémios pela original contribuição 
filosófica que trouxe ao pensamento 
económico. Foi conselheiro do 
presidente revolucionário checo 
Václav Havel. É membro do Conselho 
para o Novo Pensamento Económico 
do Fórum Económico Mundial que 
se reúne em Davos (Suíça) e foi 
consultor do projeto Nova Narrativa 
para a Europa, promovido por Durão 
Barroso. Conferencista e comentador 
internacional, colabora com o maior 
banco checo como estratega ‑chefe 
de Macroeconomia. É professor na 
Univerzita Karlova de Praga e integra 
os conselhos de muitas organizações 
sem fins lucrativos.

Born in 1977, in the Czech Republic. 
Tomáš Sedlácek became known 
through his book Economics of Good 
and Evil (2009) that was translated 
into seventeen languages and won 
many prestigious prices in economic 
literature for original philosophical 
contribution to economics. He is a 
former advisor to Czech revolutionary 
president Vaclav Havel. He is a 
member of Programme Council for 
New Economic Thinking of World 
Economic Forum that meets in Davos 
and advised Durão Barroso on New 
Narrative for Europe. He is a sought‑
‑after speaker, debater and frequent 
international commentator. He works 
for the largest Czech bank as a chief 
macroeconomic strategist. He lectures 
at Charles University (Prague) and 
sits on boards of many non ‑profit 
organisations.

Nasceu em Milão, em 1950. Formou‑
‑se com distinção em Filosofia da 
Ciência com Ludovico Geymonat 
na Universidade de Milão. Como 
assistente universitário, trabalhou com 
Ruggiero Romano na Storia d’Italia, 
publicada pela editora Einaudi. Em 
1979, começou a trabalhar no Teatro 
alla Scala como assistente do diretor. 
Juntamente com Claudio Abbado, 
fundou a Filarmonica della Scala. 
Entre 1990 e 1998, foi diretor do Teatro 
Comunale de Bolonha, do Teatro 
Carlo Felice de Génova e do Teatro 
dell’Opera de Roma. Durante este 
período, colaborou com alguns dos 
mais importantes artistas e instituições 
do mundo da música, tanto em Itália 
como no estrangeiro. Ocupa, desde 
outubro de 1998, o cargo de diretor 
do Piccolo Teatro di Milano ‑Teatro 
d’Europa. Sob a sua gestão, o Piccolo 
tem atribuído especial relevância 
às relações internacionais. É autor 
de inúmeras publicações sobre a 
história da ciência e a economia das 
artes performativas. Tem lecionado 
em vários cursos de mestrado em 
prestigiadas universidades, tais como o 
Massachusetts Institute of Technology 
em Boston, a Universidade Showa de 
Tóquio, a Università Luigi Bocconi, 
a Università degli Studi de Milão e o 
Politecnico di Millano. Tem assento 
no International Advisory Committee 
for the Master of Management in 
International Arts Management HEC 
Montréal, SMU Dallas. É membro de 
várias associações, incluindo o Aspen 
Institute Italia. É membro do conselho 
da União dos Teatros da Europa.

Born in Milan in 1950, Sergio Escobar 
graduated with honour in Philosophy 
of Science with Ludovico Geymonat  
at the Università Statale di Milano.  
As a university assistant he worked 
with Ruggiero Romano on Storia 
d’Italia published by Einaudi. In 1979, 
he began working at the Teatro alla 
Scala as assistant to the Superintendent. 
Together with Claudio Abbado he 
worked on the foundation of the Scala 
Philharmonic. Between 1990 and 1998 
he was the Superintendent at the 
Comunale of Bologna, at the Carlo 
Felice of Genova and at the Teatro 
dell’Opera in Rome. During this period 
he collaborated with some of the 
most important artists and institutions 
from the world of music both in Italy 
and overseas. Since October 1998 
Escobar has held the post of Director 
of the Piccolo Teatro di Milano ‑Teatro 
d’Europa. Under his management the 
Piccolo has put particular emphasis 
on international relations. He is the 
author of numerous publications on the 
history of science and the economics 
of the performing arts. He has taught 
in numerous master courses in 
prestigious universities, including the 
Massachusetts Institute of Technology 
in Boston, the Showa University of 
Tokyo, the Università Luigi Bocconi, the 
Università degli Studi of Milan and the 
Milan Politechnic. He holds a seat on 
the International Advisory Committee 
for the Master of Management in 
International Arts Management HEC 
Montréal, SMU Dallas. He is a member 
of various other associations including 
the Aspen Institute Italia. He is a 
member of the board of the Union des 
Théâtres de l’Europe.

Sergio 
Escobar

Tomáš 
Sedlácek
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Nasceu em 1972, no Porto. Licenciada 
em Direito pela Universidade Católica 
Portuguesa, estagiou sob a orientação 
de Eduardo Verde Pinho e realizou 
a prova de agregação à Ordem 
dos Advogados em 1997. Estagiou 
como consultora no Departamento 
de Serviços Jurídicos do Banco 
de Portugal e foi colaboradora da 
Osório de Castro, Verde Pinho, Vieira 
Peres, Lobo Xavier e Associados 
– Sociedade de Advogados entre 
1997 e 2002. Em outubro desse ano, 
é nomeada subdiretora do TNSJ, 
com a responsabilidade do pelouro 
da gestão administrativo ‑financeira. 
Com a transformação, em 2007, 
deste organismo em Entidade Pública 
Empresarial, é nomeada vogal do 
Conselho de Administração, com o 
pelouro do planeamento e controlo 
de gestão, tendo em 2008 feito o 
programa de Direção de Empresas 
da AESE Business School. Em março 
de 2009, assumiu a Presidência do 
Conselho de Administração do TNSJ, 
função que exerce atualmente.  
É presentemente membro do Conselho  
de Administração da União dos Teatros 
da Europa, associação que o TNSJ 
integra desde 2003, tendo ocupado 
idênticas funções entre 2009 e 2012.  
Em 2016, foi eleita Presidente da 
Direção da recém ‑constituída 
PERFORMART – Associação para as 
Artes Performativas em Portugal.

Born in 1972, in Porto. After graduating 
in Law from the Catholic University, 
she did an internship under the 
supervision of Eduardo Verde Pinho 
and passed the Bar Examination in 
1997. After another internship, now 
as an adviser in the Legal Services 
Department of the Bank of Portugal, 
she joined law firm Osório de Castro, 
Verde Pinho, Vieira Peres, Lobo 
Xavier e Associados – Sociedade de 
Advogados between 1997 and 2002.  
In October of that same year, she 
became subdirector of the TNSJ, 
responsible for its Administrative and 
Financial Management. After the TNSJ 
became a Entrepreneurial Public Entity 
in 2007, she was nominated a member 
of its Board, charged with Planning 
and Management Control; in 2008, 
she studied Business Management at 
AESE Business School. In March 2009, 
she became the President of the TNSJ 
Board, a position she currently holds. 
She is a member of the Board of the 
Union des Théâtres de l’Europe, an 
association of which the TNSJ is a part 
since 2003 (she held the same position 
previously, from 2009 to 2012). In 2016, 
she was elected President of the Board 
of the just ‑founded PERFORMART  
– Association for Performing Arts  
in Portugal.

Nasceu no Porto, em 1956. Frequentou 
o Colégio Alemão do Porto, o Liceu 
Nacional Garcia de Orta e licenciou ‑se 
em Gestão de Empresas em 1978, pela 
Universidade de Greenwich (Londres), 
tendo obtido, nesse ano, o prémio de 
melhor aluno do curso. Regressado 
a Portugal e à sua cidade natal, 
evidenciou ‑se como uma voz ativa na 
defesa dos interesses da cidade do 
Porto e da Região Norte, organizando 
e participando em conferências sobre 
o tema e escrevendo na imprensa, 
onde foi cronista habitual. Foi também 
comentador político em várias 
estações televisivas. Foi velejador 
internacional, tendo vários títulos 
de campeão nacional em seniores e 
juniores em várias classes. Foi membro 
do Conselho Consultivo do Futebol 
Clube do Porto. Em 2001, foi eleito 
presidente da Associação Comercial 
do Porto, cargo que exerceu até 
2013. Paralelamente, tem exercido 
diversos cargos consultivos nas áreas 
do comércio, da cultura e do ensino 
superior na Universidade do Porto e 
na Universidade Católica. Em 2013, 
liderou uma candidatura independente 
à Câmara Municipal do Porto, tendo 
sido eleito Presidente em setembro 
desse ano.

Born in Porto, in 1956. After attending 
the German School of Porto and the 
Garcia de Orta National Lyceum, 
in 1978 he became a Business 
Administration graduate at the 
University of Greenwich (London) and 
was awarded the prize for the best 
student in his course. Back to Portugal 
and to his hometown, he stood out in 
the defence of the interests of Porto 
and Northern Portugal, by organizing 
and participating in conferences on 
the subject and being a frequent 
contributor to the periodical press. 
He was also a political commentator 
on several television stations. As an 
international yachtsman, he won 
several national titles of senior and 
junior champion in various classes. 
He was a member of the Advisory 
Board of FC Porto. In 2001 he was 
elected president of the Porto Trade 
Association, a position he held until 
2013, while also holding several 
advisory positions in the areas of 
trade, culture and higher education 
at the University of Porto and the 
Catholic University. In 2013, he ran 
as an independent for the Porto City 
Council, and was elected Mayor  
of Porto in September of that year.

Francisca 
Carneiro 
Fernandes

Rui
Moreira
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Adquirido o edifício pelo Estado 
em 1992, o Teatro Nacional São 
João conheceu um processo de 
recuperação que se prolongou até 
1995 e, desde esse momento, sob a 
direção de Ricardo Pais, procurou 
afirmar um modelo orgânico que 
privilegiasse o desenvolvimento de um 
projeto artístico singular, condições de 
excelência para o exercício da criação 
teatral, uma relação de parceria 
curiosa e exigente com os universos 
teatrais português e europeu, bem 
como uma especial vocação para a 
comunicabilidade dos espetáculos. 
O projeto de internacionalização 
alicerçou ‑se na organização das 
várias edições do festival PoNTI e do 
showcase Portogofone, na integração 
na União dos Teatros da Europa 
(ocorrida em 2003), na realização 
de um ambicioso programa como 
o Odisseia (2011), na digressão das 
criações próprias e no acolhimento  
de espetáculos estrangeiros.  
O TNSJ integra ainda o Teatro Carlos 
Alberto, um espaço privilegiado de 
colaboração com companhias da 
cidade e um ponto de circulação 
fundamental para boa parte da criação 
portuguesa contemporânea, bem 
como o Mosteiro de São Bento da 
Vitória, monumento nacional do século 
XVII, onde se realizam espetáculos 
teatrais, concertos e outros eventos da 
programação do TNSJ. Desde 2008,  
o encenador Nuno Carinhas é o Diretor 
Artístico do TNSJ e Francisca Carneiro 
Fernandes é a Presidente do Conselho 
de Administração.

Following the purchase of its premises 
by the Portuguese State in 1992 and 
a renovation process that lasted until 
1995, the Teatro Nacional São João 
has sought, under the direction of 
Ricardo Pais, to pursue an organic 
approach to its mission, focused on 
developing a unique artistic project, 
assembling optimal conditions for 
theatrical creation, an engaged 
and intense partnership with the 
Portuguese and European theatrical 
universes and a particular emphasis 
on the communicability of its shows. 
The TNSJ’s internationalisation 
process developed on various fronts: 
organising the various editions of 
theatre festival PoNTI and theatrical 
showcase Portogofone; joining the 
Union des Théâtres de l’Europe  
(in 2003); presenting the ambitious 
Odisseia programme (2011); touring 
several of its productions and hosting 
foreign shows. The TNSJ also 
comprises Teatro Carlos Alberto, an 
important platform for collaborations 
with Porto theatrical companies and 
a showcase for many Portuguese 
contemporary stage creations, and the 
São Bento da Vitória Monastery, a 17th‑
‑century national monument that hosts 
theatrical performances, concerts 
and other events in the TNSJ’s 
programming. Since 2008, stage 
director Nuno Carinhas is the Artistic 
Director of the TNSJ, and Francisca 
Carneiro Fernandes is the President  
of its Administrative Board.

Translated by José Gabriel Flores.

Teatro 
Nacional 
São João
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A União dos Teatros da Europa (UTE) 
é uma rede de teatros europeus com 
sede legal em França. Opera à escala 
europeia, graças a uma estrutura 
descentralizada composta por um 
escritório executivo na Alemanha 
e escritórios itinerantes na Áustria, 
República Checa e Grécia. 

Considerada uma das associações 
teatrais mais influentes da Europa, a 
UTE possui raízes na história do teatro 
europeu. Teve a sua origem há trinta e 
um anos, quando três teatros da Itália, 
França e Espanha decidiram formar 
uma aliança internacional, a que 
chamaram Théâtres de l’Europe/Teatri 
d’Europa. Um número crescente de 
teatros começou a mostrar interesse 
neste tipo de colaboração e, em 1990, 
o ministro da Cultura francês, Jack 
Lang, e o diretor do Piccolo Teatro di 
Milano, Giorgio Strehler, fundaram a 
União dos Teatros da Europa a partir 
dessa associação primitiva. Centrada 
a princípio num programa de festivais 
regulares com o objetivo de unir o 
Leste e o Oeste europeus, a UTE foi ‑se 
transformando numa aliança de teatros 
europeus com uma combinação de 
objetivos artísticos e políticos, que 
utiliza plataformas artísticas existentes 
para fortalecer o intercâmbio 
profissional e promover uma Europa 
cultural e aberta.

Hoje, a UTE agrega mais de 40 
membros, entre os quais 18 teatros 
de primeiro plano, influentes a nível 
nacional e internacional, em toda a 
Europa e não só. A esses teatros – 
sedeados no Porto, Moscovo, Bochum, 
Telavive, Atenas, Cluj, Reims, Viena, 
Belgrado, Bucareste, Estugarda, 
Luxemburgo, Sófia, Milão, Praga, 
Salónica, Roma e Budapeste – juntam‑
‑se vários membros a título individual e 
associados na França, Hungria, Polónia 

e Geórgia, dando à UTE representação 
em dezassete países. O objetivo 
destes membros é colaborar a nível 
internacional, de modo a fortalecer o 
papel e o valor dos teatros públicos 
europeus. Juntos, representam uma 
área que cada vez mais abrange todo 
o continente europeu, indo mesmo 
para além dele, com os seus membros 
em Israel e na Palestina e artistas 
associados em vários países árabes.

Nomeada Embaixadora Cultural 
pela Comissão Europeia em 2012, 
entidade coordenadora do Conflict 
Zones (um importante projeto teatral 
sobre várias formas de terrorismo que 
inclui teatros israelitas, noruegueses, 
alemães, franceses e sérvios) e a 
mais importante rede de teatros a ser 
apoiada pela Comissão Europeia, a 
UTE considera que a sua missão se 
cumpre numa dimensão artística, 
política e social. As suas atividades 
desenvolvem ‑se em três grandes eixos: 
desenvolvimento de colaborações 
internacionais e transnacionais; 
preservação e transmissão da 
herança cultural europeia, dando 
especial atenção à sua utilização por 
jovens artistas; e o questionamento, 
desenvolvimento e renovação dessa 
mesma herança, através de projetos 
inovadores, não só artísticos mas 
também políticos, que ofereçam uma 
reflexão crítica sobre a sociedade atual.

Trad. José Gabriel Flores.

The Union des Théâtres de l’Europe 
(UTE) is an alliance of European 
theatres, legally headquartered in 
France. It operates on a European scale, 
thanks to a decentralized structure 
made of an executive office in Germany, 
and nomadic offices in Austria, the 
Czech Republic and Greece.

Regarded as one of the most 
influential theatre associations in 
Europe, the Union des Théâtres de 
l’Europe is also deeply rooted in the 
history of European theatre. Its origins 
go back thirty ‑one years, when three 
theatres in Italy, France and Spain 
decided to form an international 
alliance called Théâtres de l’Europe/
Teatri d’Europa. More and more 
theatres became interested in this 
exchange, and in 1990 the French 
Minister of Culture, Jack Lang, and 
the director of the Piccolo Teatro di 
Milano, Giorgio Strehler, founded 
the Union des Théâtres de l’Europe 
on this basis. First centred on a 
programme of regular festivals with 
the aim to unite East and West, the 
Union has developed into an alliance 
of European theatres combining 
artistic and political goals, and using 
existing artistic platforms in order to 
strengthen professional exchange and 
promote an open Europe of culture.

Today, the Union des Théâtres 
de l’Europe unites more than forty 
members, amongst which eighteen 
major theatres with national and 
international influence from all over 
Europe and beyond. The theatres from 
Porto, Moscow, Bochum, Tel Aviv, 
Athens, Cluj, Reims, Vienna, Belgrade, 
Bucharest, Stuttgart, Luxemburg, 
Sofia, Milan, Prague, Thessaloniki, 
Rome and Budapest, completed with 
personal and associated members 
from France, Hungary, Poland 

and Georgia are represented in 
seventeen countries. Their goal is 
to collaborate on an international 
level and strengthen the role and 
value of European public theatres. 
Together they represent an area 
that increasingly encompasses the 
entire European continent and even 
transcends it with members in Israel, 
Palestine and partner ‑artists in various 
Arab countries.

Elected Cultural Ambassador by 
the EU Commission in 2012, head 
of an important theatre project on 
different forms of terrorism, including 
Israeli, Norwegian, German, French 
and Serbian theatres, and elected as 
the most significant theatre network 
to be supported by the European 
Commission (Conflict Zones), the 
UTE sees its mission in an artistic, 
political and societal sphere. Its 
activities go along three major axes: 
the development of international 
and transnational collaborations, the 
maintenance and transmission of 
Europe’s cultural heritage, focusing 
on its appropriation by young artists, 
and the questioning, development 
and renewal of this heritage through 
groundbreaking artistic projects, but 
also political projects, all of which offer 
a critical reflection on today’s society.

Union des 
Théâtres 
de l’Europe

São membros da UTE os teatros
The following theatres are 
UTE members:
Staatsschauspiel Stuttgart 
(Estugarda, Alemanha 
Stuttgart, Germany)
Schauspielhaus Bochum 
(Bochum, Alemanha  
Bochum, Germany)
Volkstheatre
(Viena, Áustria Vienna, Austria)
Sfumato Theatre Laboratory 
(Sófia, Bulgária Sofia, Bulgaria)

La Comédie de Reims 
(Reims, França Reims, France)
National Theatre of Greece 
(Atenas, Grécia Athens, Greece)
National Theatre  
of Northern Greece
(Salónica, Grécia
Thessaloniki, Greece)
Habima – National Theatre  
of Israel 
(Telavive, Israel Tel Aviv, Israel)
Piccolo Teatro di Milano‑Teatro 
d’Europa
(Milão, Itália Milan, Italy)

Teatro di Roma
(Roma, Itália Rome, Italy)
Théâtre National du Luxembourg
(Luxemburgo Luxembourg)
Teatro Nacional São João 
(Porto, Portugal)
Národní divadlo – Prague National 
Theatre 
(Praga, República Checa  
Prague, Czech Republic)
Teatrul Bulandra
(Bucareste, Roménia  
Bucharest, Romania)

Hungarian Theatre of Cluj  
(Cluj ‑Napoca, Roménia
Cluj ‑Napoca, Romania)
Maly Theatre of Moscow  
(Moscovo, Rússia
Moscow, Russia)
Jugoslovensko  
Dramsko Pozorište 
(Belgrado, Sérvia Belgrade, Serbia)
Vigszínház
(Budapeste, Hungria  
Budapest, Hungary)
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Conselho de Administração
Board
Francisca Carneiro Fernandes 
(Presidente President)
José Matos Silva
Sandra Martins 
Assistente da Administração
Secretary
Paula Almeida
Motoristas
Drivers
António Ferreira
Carlos Sousa 
Economato
Steward
Ana Dias

Direção Artística
Artistic Direction
Nuno Carinhas
Assessor Assistant
Nuno M Cardoso
Assistente Secretary
Paula Almeida

Pelouro da Produção
Production Branch
Coordenação de Produção
Production Management
Maria João Teixeira 
Assistentes Assistants 
Eunice Basto
Maria do Céu Soares
Mónica Rocha

Direção Técnica 
Technical Direction 
Carlos Miguel Chaves 
Assistente Assistant
Liliana Oliveira 
Departamento de Cenografia
Scenography Department 
Teresa Grácio
Departamento de Guarda ‑roupa  
e Adereços Costumes and Props 
Department
Elisabete Leão
Assistente Assistant
Teresa Batista
Guarda ‑roupa Costumes
Isabel Pereira
Nazaré Fernandes
Virgínia Pereira
Adereços Props
Guilherme Monteiro
Dora Pereira
Nuno Ferreira
Manutenção Maintenance 
Joaquim Ribeiro
Abílio Barbosa
Manuel Vieira
Paulo Rodrigues
Nuno Ferreira
Celso Costa
Ernesto Lopes
Técnicas de Limpeza 
Cleaning Team 
Beliza Batista
Bernardina Costa
Delfina Cerqueira

Direção de Palco
Stage Technical Management
Emanuel Pina
Assistente Assistant
Diná Gonçalves
Departamento de Cena
Stage Department
Pedro Guimarães
Cátia Esteves
Ana Fernandes
Departamento de Som
Sound Department
Francisco Leal
António Bica
Joel Azevedo
João Oliveira
Departamento de Luz
Lighting Department
Filipe Pinheiro
Abílio Vinhas
Adão Gonçalves
José Rodrigues
Nuno Gonçalves
Departamento de Maquinaria
Stage Machinery
Filipe Silva
António Quaresma
Adélio Pêra
Carlos Barbosa
Joaquim Marques
Joel Santos 
Jorge Silva
Lídio Pontes
Paulo Ferreira
Departamento de Vídeo
Video Department 
Fernando Costa

Pelouro da Comunicação  
e Relações Externas
Communication and External 
Relations Branch
José Matos Silva
Assistente Assistant
Carla Simão
Edições Publishing
João Luís Pereira
Pedro Sobrado
Ana Almeida
Legendagem Subtitles
Cristina Carvalho
Comunicação e Promoção
Divulgation
Patrícia Carneiro Oliveira
Joana Guimarães
Centro de Documentação
Documentation Centre 
Paula Braga
Design Gráfico Graphic Design
Studio Dobra
Fotografia Photography
João Tuna
Susana Neves
Relações Públicas e Projetos 
Educativos Public Relations and 
Educational Programs
Luísa Corte ‑Real
Assistente Assistant
Rosalina Babo

Frente de Casa
Front of House Manager
Fernando Camecelha 
Coordenação de Assistência  
de Sala Head Usher
Patrícia Oliveira (TeCA) 
Coordenação de Bilheteira
Box Office Coordination
Sónia Silva (TNSJ)
Patrícia Oliveira (TeCA)
Bilheteiras Box Office Operators 
Manuela Albuquerque
Sérgio Silva
Telmo Martins
Atendimento e Reservas
Costumer Queries and Ticket‑
‑Booking 
Hugo Pereira
Merchandising e Cedência  
de Espaços Merchandising  
and Rental of Facilities 
Luísa Archer
Bar Cafeteria
Júlia Batista

Pelouro do Planeamento  
e Controlo de Gestão
Management Planning Branch 
Francisca Carneiro Fernandes 
Assistente Assistant
Paula Almeida

Coordenação de Sistemas  
de Informação 
Coordination of Information  
and Technology
André Pinto
Assistente Assistant
Susana de Brito
Informática Computers
Paulo Veiga

Direção de Contabilidade  
e Controlo de Gestão
Direction of Accountancy  
and Management
Domingos Costa
Ana Roxo
Carlos Magalhães
Fernando Neves
Goretti Sampaio
Helena Carvalho

Teatro Nacional São João, E.P.E.
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coordenação de produção
Maria João Teixeira
assistência de produção
Eunice Basto
Maria do Céu Soares
Mónica Rocha
direção de palco
Emanuel Pina
direção de cena
Pedro Guimarães
Ana Fernandes
Igor Fonseca
luz
Filipe Pinheiro (coordenação)
Abílio Vinhas
Adão Gonçalves
José Rodrigues
Nuno Gonçalves
maquinaria
Filipe Silva (coordenação)
Adélio Pêra
António Quaresma
Carlos Barbosa
Joaquim Marques
Jorge Silva
Lídio Pontes
Paulo Ferreira
som
Francisco Leal (coordenação)
António Bica
João Oliveira
Joel Azevedo
vídeo
Fernando Costa
legendagem
Cristina Carvalho 
(Pensa, Logo Sangra e Neva)
Sofia Barbosa
(Os Últimos Dias da Humanidade  
e Subterrâneo)

apoios 

apoios à divulgação

agradecimentos
Câmara Municipal do Porto
Polícia de Segurança Pública
Mr. Piano/Pianos Rui Macedo

Teatro Nacional São João
Praça da Batalha
4000 ‑102 Porto
T 22 340 19 00

Teatro Carlos Alberto
Rua das Oliveiras, 43
4050 ‑449 Porto
T 22 340 19 00

Mosteiro de São Bento da Vitória
Rua de São Bento da Vitória
4050 ‑543 Porto
T 22 340 19 00

www.tnsj.pt
geral@tnsj.pt

edição
Departamento de Edições do TNSJ
coordenação Pedro Sobrado
design gráfico Studio Dobra
fotografia 
Susana Neves
(Subterrâneo)
Margarida Araújo
(Pensa, Logo Sangra)
José Caldeira
(What a Rogue am I!)
João Tuna 
(Os Últimos Dias  
da Humanidade e Neva)
impressão Multitema

Não é permitido filmar, gravar ou 
fotografar durante os espetáculos. 
O uso de telemóveis ou relógios 
com sinal sonoro é incómodo, tanto 
para os intérpretes como para os 
espectadores.



O TNSJ É MEMBRO DA

Showcase/
UTE
TNSJ · 17+18+20 nov
qui+sex+dom thu+fri+sun 19:00
Subterrâneo

MSBV · 17+18 nov
qui+sex thu+fri 21:30
Pensa, Logo Sangra

Teatro Rivoli · 18 nov
sex fri 21:30
What a Rogue am I!

TNSJ · 19 nov
sáb sat 15:00 ‑23:45
Os Últimos Dias da Humanidade

TeCA · 20 nov
dom sun 17:00
Neva

MSBV · 18 nov
sex fri 15:30 ‑18:00
Economia, Arte, Europa

MSBV · 20 nov
Assembleia ‑Geral da UTE
dom sun 9:30 ‑13:30

coorganização co ‑organisation
TNSJ
Union des Théâtres de l’Europe
com o apoio da with the support of 
Câmara Municipal do Porto


