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

A Companhia Paulo Ribeiro celebra vinte 
anos, e não houve um único sem uma ou mais 
criações. Há neste percurso um movimento 
perpétuo de exploração de espaço, ideias, 
conceitos, dúvidas, encontros, desencontros, 
surpresas, enfim, uma coreografia que soma 
todas as outras num espaço aberto delimitado 
apenas pela interioridade. Um mergulho no 
mais profundo de si próprio com a vontade de 
encontrar o que de melhor se pode oferecer a 
quem decide partilhar esta aventura connosco. 
Como diz Bergman, sem um tu não pode haver 
um eu. É esta a beleza de todas as relações, 
muito especialmente a da relação entre autor 
 e público. O processo criativo é quase 
sempre angustiante, mas também festivo. 
Inevitavelmente, celebramos a totalidade das 
nossas possibilidades físicas e mentais. Há 
sempre uma entrega que nos ultrapassa. Há 
sempre surpresa, há sempre festa!!! Há sempre 
uma dimensão de ritual que nos transforma, que 
vivifica, que altera, que nos aproxima do outro.

E é esta a minha festa. Quero festejar 
para dar corpo às motivações interiores e 
secretas. Dar corpo à utopia, à expectativa, 
à vontade de criar uma plataforma de 
entendimentos e cumplicidades. E isso não 
se limita ao espaço circunscrito do palco. 
Estende ‑se a todos os que estão presentes, 
sejam eles passivos ou ativos. Porque a festa 
é a todas as dimensões… A festa é já um 
múltiplo poliédrico de emoções provocadas 
pela relação com a natureza, com o outro 
e com as forças imanentes que se gozam 
na alegria com que se exterioriza a sua 
própria evocação. Uma são muitas; muitas 
são uma! É sempre evasão do quotidiano; 
carnaval de transgressão; má(s)cara que 
oculta personagens de convencionais rotinas. 
Sempre corpo e alma, grito explosivo de 
alegria e liberdade. Enfim, a festa pode ser 
tudo, desde que manifestação de prazer.  
Até mesmo a simples carícia é uma festa…

“Há sempre surpresa,  
há sempre festa!”
O 20.º Aniversário da Companhia Paulo Ribeiro

Paulo Ribeiro, João Luís Oliva



“Precisava de voltar a sentir aquela coisa solar, 
de ser latino, de me deixar levar pelo instinto, 
de seguir embalado pelas sensações”, recordava 
Paulo Ribeiro ter dito a Didier Deschamps, 
director do Théâtre National de Chaillot (Paris), 
um dos co ‑produtores da peça que vamos ver. 
Conversavam sobre os primeiros motivos para 
a nova obra que, na altura o coreógrafo não o 
sabia, se iria chamar A Festa (da insignificância). 
Na ocasião do encontro em Paris, andava 
mergulhado no processo solitário que foi a 
carreira de Sem um tu não pode haver um eu 
(2013). Um belíssimo solo confessional, para 
o qual, por dois anos, imergiu nas densas 
reflexões introspectivas de Ingmar Bergman 
(1918 ‑2007) compiladas em A Lanterna Mágica 
(1987), o seu livro autobiográfico. Ansiava 
passar à frente daquela etapa, palmilhada a 
dissecar sentimentos e ideias, e encontrar um 
contrapeso para a carga existencial suportada 
pelo seu corpo só, num palco despovoado, 
à beira do precipício. Empenhou ‑se a fundo 
neste solo, mas foi um período “emocional e 
fisicamente extenuante”, confidenciava ‑me, 
entre um ensaio de A Festa e o das últimas 
apresentações de Sem um tu… Estávamos 
no estúdio do 3.º andar da antiga sede da 
Companhia Nacional de Bailado, em pleno 

Chiado, com a luz de um ameno final de tarde 
de Outubro a trespassar o magnífico enfiamento 
de janelas pombalinas viradas a sul e a poente.

Durante aquela reunião de Paris, apercebeu‑
‑se de que a data prevista para a estreia 
coincidia – se acasos existem – com o 20.º 
aniversário da Companhia Paulo Ribeiro. 
Vontade de mudança e um marco no tempo: 
razões sobejas para comemorar. A Festa  
foi ‑se forjando a partir desse estado de  
espírito: o desejo de voltar a ver ‑se rodeado  
de pessoas, de continuar a coreografar e de  
o partilhar com os intérpretes; celebrar a dança 
e, através dela, a vida a prosseguir. Andava 
Ribeiro em tais cogitações quando alguém  
lhe ofereceu o romance de Milan Kundera  
A Festa da Insignificância (2014), cujo título –  
e não propriamente o texto – funcionou como 
uma epifania: afinal, todas as celebrações 
encerram dimensões ambíguas. O que 
festejamos? Nostalgicamente, o passado?  
O futuro, com seus desassossegos e expectativas? 
Gostarmos de gostar do gozo antecipado da 
comemoração? Somos participantes activos e 
por inteiro? Ou observadores resguardados?

Festejar envolve intrincadas e díspares 
emoções, eivadas de histórias pessoais. 
Conhecendo a ironia, o humor sarcástico,  

os pequenos detalhes com os quais Ribeiro 
(des)constrói o seu temário das tragicomédias 
existenciais, só poderiam ser estes os 
interstícios por onde enveredar. Veremos, 
então, a súmula de episódios verídicos 
evocados por cada um dos intérpretes e de 
propostas do coreógrafo, filtrados, depurados 
e de novo burilados. Cada ínfimo gesto, focado 
em manter ‑se conectado aos respectivos  
ecos subjectivos. Se A Festa se joga na noção 
de um colectivo, isso não apagará – é bem 
perceptível – diferenças individuais. Foram três 
meses de criação felizes. Ribeiro lembra ‑os 
como uma fase radiosa. Três meses intensos, 
entre o Verão e o Outono passados, em que 
a comunhão jovial e a generosidade dos dez 
intérpretes impediram que a difícil conciliação 
das suas agendas (a companhia não dispõe hoje 
de elenco fixo) para os ensaios entre Lisboa  
e Viseu interferisse no élan criativo. “No início 
estava aflito”, confessava o coreógrafo, “o elenco 
é heterogéneo, vários dos bailarinos não se 
conheciam e eu nunca tinha trabalhado com 
uma boa parte deles. Mas estabeleceu ‑se uma 
dinâmica tal…! Chegava ao estúdio a cada 
manhã com um prazer quase sensual”, recorda.

E como de celebrar se trata, esta peça pede 
cumplicidades. A atmosfera, bem ‑disposta,  

Dança contemporânea a rimar com alegria
Luísa Roubaud*



é a de quem quer cuidar o público com a satisfação 
de quem aprecia receber em casa. Pretende ‑se 
envolver a assistência nesse júbilo, e obter a sua 
conivência, mesmo quando alguma nota mais 
obscura vier ensombrar a cena. A peça não se 
subtrai à emblemática mordacidade complacente 
do coreógrafo. Como quem diz: estamos em 
palco, mas esta nossa pseudoforça é também 
uma fraqueza; a nossa vulnerabilidade é risível, 
estamos convosco. Ao interpelar directamente  
a audiência, admite Ribeiro, arriscava acercar ‑se 
de um tique que considera algo irritante nas artes 
performativas contemporâneas. Mas o processo 
criativo conduziu A Festa nessa direcção, e viu ‑se 
perante o aliciantíssimo desafio de encontrar 
o tom certo para o fazer. Foi uma nova mirada 
sobre estratégias antes experimentadas 
em Modo de Utilização (1990/2014)1 ou em 
Encantado de Servi ‑lo (Nederlands Dans Theater, 
1991). Afinal, o coreógrafo há muito advoga 
não ser a contemporaneidade na dança um 
antónimo de comunicação: “Há esta espécie 
de preconceito que liga a contemporaneidade 
à ‘não comunicação’. Ser contemporâneo não 
implica renunciar à comunicação com um público 
mais vasto. O contemporâneo não é o auge do 
experimentalismo. A contemporaneidade mais 
radical e mais rasgada também comunica”,2 
afirmava, aquando da nomeação para dirigir  
o entretanto extinto Ballet Gulbenkian.

A tristeza feliz de uma sexta ‑feira 13
Qualquer criação – tal como a vida – alimenta ‑se 
do imponderável. Os mais propensos a devaneios 
supersticiosos terão dado conta de a estreia da peça 
ter acontecido numa sexta ‑feira 13, em Novembro 
passado, na Culturgest. Tenebrosamente, no 
preciso dia e hora do triplo atentado em Paris.  
O negrume a pairar sobre a primeira apresentação 
de A Festa, se acentuou o significado da palavra 
insignificância, acabaria por revigorar a convicção 
de que, em tempos conturbados, urge continuar 
a celebrar a vida, dançando, porque o fim de 
cada dia é uma perda irreparável.

Circunstâncias que o coreógrafo não podia 
antever quando, em Agosto, avistava o horizonte 
aberto do Mar da Palha, a caminho dos primeiros 
ensaios nos estúdios do Teatro Camões, e o 
langor tropical da música de Tom Zé e suas  
pitorescas derivas experimentalistas se insinuavam 
nos rituais de trabalho do grupo. O hedonismo 
do tema “Prazer Carnal” ou os jogos de engano 
amorosos de “Bolero de Platão”, do cantautor 
brasileiro, deram corpo a um estado de alma; 
imprimiram uma marca genética ao roteiro 
criativo, ao voluptuoso sortilégio a tocar as 
incontáveis horas que passaram juntos em 
estúdio. E contagiará, decerto, o público de  
A Festa: findo o espectáculo, não é improvável 
sairmos da plateia a trautear algum dos temas e, 
porventura, será um aprazível sabor austral a mais 
forte memória impressiva que dela guardaremos.

Ribeiro há muito aguardava o momento certo 
para coreografar com as sonoridades de Tom Zé. 
Em retrospectiva notaremos, porém, a presença 
da Música Popular Brasileira (MPB) desde as suas 
primeiras obras; e, sobretudo, o modo orgânico 
com que a MPB nelas se entranha: em Meu Caro 
Amigo (Stridanse, Lyon, 1984), era o movimento 
convulsivo e miudinho do intérprete a reverberar 
a cadência quase performativa do tom epistolar 
da letra de Chico Buarque; o chorinho brasileiro 
marcou Modo de Utilização e Comédia Off (Ballet 
Gulbenkian, 2000); “o coração que também 
bate no peito dos desafinados” (Tom Jobim) 
fundiu ‑se, certeiro, ao balanço dos corpos, 
inventando juntos uma língua franca a falar‑
‑nos de toda a condição humana (Desafinado, 
Grupo Dançando com a Diferença, 2011); na 
memorável interpretação a solo de “Insensatez” 
(de novo Jobim!), intensíssimo momento de Sem 
um tu não pode haver um eu, Ribeiro colou, para 
sempre, a imagem do menear do seu corpo à 
mais intemporal das canções de amor. 

Não é, portanto, uma surpresa ver a MPB 
entrar pela sua dança adentro. E não será 
também pura casualidade, ao fim de trinta anos 
a coreografar e de vinte à frente da companhia, 
essa ênfase meridional inundar A Festa (da 
insignificância) e tornar esta, quiçá, a mais 
brasileira das suas peças. Estes nexos com a 
MPB chamam para as poéticas da sua dança 
as comoções geradas por uma língua comum, 

que expande a noção de pertença a uma pátria 
geograficamente confinada. Um traço, peculiar 
no panorama da dança nacional, a radicar num 
trajecto biográfico que, conscientemente ou não, 
também aqui se celebra. Ter saído de Portugal 
(em 1975) e viver a adolescência no Brasil 
deixaram vestígios indeléveis no rumo pessoal: 
“Vivi a descoberta da MPB in loco; nas escolas de 
samba, nas favelas, nos encontros espontâneos, 
onde as pessoas tocavam e improvisavam, ou 
simplesmente estavam… Daí fui para Bruxelas 
[em finais dos anos 1970] e, nesses anos,  
o que me dava alegria, naquele clima cinzento,  
e me mantinha vivo, era ouvir a Elis (Regina)  
e o Chico (Buarque) e o sol que aquela música 
transportava!” Vivências que o jovem coreógrafo 
expatriado trouxe consigo quando, em finais 
de 1980, regressou ao país e aterrou na euforia 
ascensional da Nova Dança Portuguesa. Percorria 
o caminho inverso ao dos seus pares, para quem, 
na onda da abertura do país ao mundo no pós‑
‑25 de Abril, urgia largar Portugal para saciar, 
predominantemente em países anglo ‑saxónicos, 
a sede de novas experiências artísticas.

As suas peças, contaminadas por uma 
desenvoltura expansiva e informal, de um humor 
distendido, contrastavam com a criatividade 
grave de uma “dança nova” cuja ideia de futuro, 
como que replicando o ciclo do próprio país, 
rimava sobretudo com Estados Unidos e com 
Europa. Ribeiro trazia o olhar de um “português à 



solta” sobre uma portugalidade ainda, com pudor 
traumático, a lidar com as suas (outras) matrizes 
identitárias, orientadas (para dentro e) para sul.

O universo artístico de Ribeiro não deixa, é 
certo, de ser o de um coreógrafo português e 
europeu. Como noutras peças, encontraremos 
em A Festa um diversificado campo referencial, 
no modo como se desenvolvem distintas 
atmosferas convocando, por exemplo,  
um imaginário urbano, formas de estar nas 
nossas sociedades de hoje (repare ‑se nos  
trechos coreográficos, sob as sonoridades pop, 
de Ben Harper, ou contemporâneas, de Matthew 
Shlomowitz).3 Mas esta dança, talvez assim  
a descrevesse Vinicius de Moraes, mesmo se  
a ensombra uma tristeza, é uma dança feliz.

Queiramos ou não, um aniversário é um tempo 
de balanços. Em A Festa, pressente ‑se o odor de 
novas etapas a abrirem ‑se. Para Ribeiro, a alegria 
desta criação deixou muito claro ser a dança  
o seu ADN; e a percepção de estar, finalmente,  
a dominar o modus operandi do ofício. Demorou 
três décadas para, verdadeiramente, discernir 
em si próprio o coreógrafo. Mas a visão dos anos 
transcorridos também trouxe a consciência das 
responsabilidades acrescidas: chegou, porventura, 
a hora de sistematizar métodos de trabalho 
construídos ao longo deste tempo. Não sem 
alguma apreensão, entendeu ainda ter atingido 
um ponto de não ‑retorno. Mas o devir, diz ‑me,  
tem o sabor empolgante das páginas por escrever. 

1  Estreada na Bienal Universitária 

de Coimbra, certame que 

sinalizou a confluência 

do coreógrafo à Nova 

Dança Portuguesa, a peça 

seria remontada, com a 

interpretação do jovem Marco 

da Silva Ferreira, no Teatro 

Rivoli.

2  “A identidade de uma 

companhia é mais importante 

do que os coreógrafos que 

convida.” Entrevista a Lucinda 

Canelas. Jornal Público 

(05/11/2003).

3  Reinterpretadas ao vivo  

pelo Drumming – Grupo  

de Percussão, com direcção 

musical de Miquel Bernat.

*  Crítica de dança no jornal 

Público. Professora na 

Faculdade de Motricidade 

Humana (Universidade de 

Lisboa). Investigadora do 

Instituto de Etnomusicologia – 

Centro de Estudos em Música  

e Dança (INET ‑MD).

 Texto escrito de acordo  

com a antiga ortografia.

Natural de Lisboa, fez carreira como bailarino em várias 
companhias belgas e francesas. A estreia enquanto coreógrafo 
deu ‑se em 1984, em Paris, no âmbito da companhia Stridanse, 
da qual foi cofundador, e que o levou à participação em 
diversos concursos naquela cidade, obtendo, logo no ano da 
estreia como criador, o prémio de Humor e, no ano seguinte, 
em 1985, o 2.º prémio de Dança Contemporânea, ambos no 
concurso Volinine. De regresso a Portugal, em 1988, começou 
por colaborar com a Companhia de Dança de Lisboa e com 
o Ballet Gulbenkian, para os quais criou, respetivamente, 
Taquicardia (Prémio Revelação do jornal Se7e, em 1988) e 
Ad Vitam. Com o solo Modo de Utilização, interpretado por 
si próprio, representou Portugal no festival Europália 91, 
em Bruxelas. A sua carreira de coreógrafo expandiu ‑se no 
plano internacional a partir de 1991, com a criação de obras 
para companhias de renome: Nederlands Dans Theater II 
(Encantados de Servi ‑lo e Waiting for Volúpia), Nederlands Dans 
Theater III (New Age); Grand Théâtre de Genève (Une Histoire 
de Passion); Centre Chorégraphique de Nevers (Le Cygne 
Renversé); e Ballet de Lorraine (White Feeling e Organic Beat). 
Criou para o Ballet Gulbenkian Percursos Oscilantes, Inquilinos, 
Quatro Árias de Ópera, Comédia Off 1, White e Organic Beat, 
Organic Cage, Organic Feeling. Em 1994, foi galardoado com 
o Prémio ACARTE/Maria Madalena de Azeredo Perdigão pela 
obra Dançar Cabo Verde, realizada conjuntamente com Clara 
Andermatt. Em 1995, fundou a Companhia Paulo Ribeiro, para 
a qual criou até ao momento as coreografias Sábado 2, Rumor 
de Deuses, Azul Esmeralda, Memórias de Pedra – Tempo Caído, 
Orock, Ao Vivo, Comédia Off 2, Tristes Europeus – Jouissez sans 
Entraves, Silicone Não, Memórias de um Sábado com Rumores 
de Azul, Malgré Nous, Nous Étions Là, Masculine, Feminine, 
Maiorca, Paisagens – onde o negro é cor, Jim, Sem um tu 
não pode haver um eu e, agora, A Festa (da insignificância). 
Em 1996, a obra Rumor de Deuses foi distinguida com os 
prémios de Circulação Nacional, atribuído pelo Instituto 
Português do Bailado e da Dança, e Circulação Internacional, 
atribuído pelo Centro Cultural de Courtrai, ambos no âmbito 
do concurso Mudanças 96. Em 1999, o coreógrafo venceu 
ainda o Prémio Almada do Instituto Português das Artes do 
Espetáculo. Ao longo da carreira, tem recebido vários outros 
prémios de relevo, como o Prix d’Auteur nos V Rencontres 
Chorégraphiques Internationales de Seine ‑Saint ‑Denis 
(França); o New Choreography Award, atribuído pelo Bonnie 
Bird Choreography Fund – Laban Centre (Reino Unido); o Prix 
d’Interpretation Collective, concedido pela ADAMI (França); 
ou ainda o Prémio Bordalo da Casa da Imprensa (2001). Em 
2009, recebeu mais duas distinções: o Prémio Coreógrafo 
Contemporâneo, no 1.º Portugal Dance Awards, e o Prémio  
do Público do Dance Week Festival da Croácia. Em 2011,  
o espetáculo Paisagens – onde o negro é cor foi galardoado 
com o prémio Melhor Coreografia pela Sociedade Portuguesa 
de Autores. Em acumulação com o trabalho na companhia, 
Paulo Ribeiro comissariou o ciclo Dancem! do Teatro Nacional 
São João, nas edições de 1996, 1997 e 2009. Desempenhou, 
entre 1998 e 2003, o cargo de Diretor ‑Geral e de Programação 
do Teatro Viriato/CRAE (Centro Regional das Artes do 
Espetáculo das Beiras), e foi ainda Comissário para a Dança 
em Coimbra 2003 – Capital Europeia da Cultura. Em 2006, 
regressaria ao Teatro Viriato, para reocupar o cargo de Diretor‑
‑Geral e de Programação, após a extinção do Ballet Gulbenkian 
que dirigiu entre 2003 e 2005, tendo nesse período recebido 
o Prémio Bordalo da Casa da Imprensa (2005) pelo trabalho 
desenvolvido com esta companhia. Em 2008, participou como 
coreógrafo na produção Evil Machines, de Terry Jones, para o 
São Luiz Teatro Municipal. Em 2010, coreografou o espetáculo 
Sombras, de Ricardo Pais. Em 2011, criou Desafinado para o 
grupo Dançar com a Diferença (Madeira) e ainda um quarteto 
para o espetáculo coletivo Uma Coisa em Forma de Assim, 
com a Companhia Nacional de Bailado, para a qual criou 
seguidamente Du Don de Soi, um espetáculo sobre o cineasta 
Andrei Tarkovsky, e Lídia em 2014. No cinema, concebeu  
uma coreografia para La Valse, um filme de João Botelho.  
A preocupação pedagógica levou‑o a ser o mentor essencial 
na criação do Lugar Presente – escola de dança associada 
à Companhia. Para além da disciplina de contemporâneo 
focada numa qualidade técnica específica, leciona regularmente 
Composição Coreográfica para finais de curso no Conservatório 
Nacional de Dança e ainda no âmbito do mestrado de Criação 
Coreográfica Contemporânea, promovido pela Escola Superior 
de Dança.

Paulo Ribeiro
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