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“Um olhar sobre o futuro”

“Há coisas que temos dentro da cabeça. Como 
um zumbido a roer o pensamento.” Estas são 
as primeiras palavras de Vespa, e aquelas que, 
nem sempre sendo ditas, transportam o mundo 
interior da criação: uns parênteses, um tempo 
parado onde cristalizamos e cuspimos o que 
nos transcende e atormenta, um instante  
que se expande para um tempo mais vasto.

Quando olho para os últimos meses,  
nem sei bem porque decidi fazer esta obra…
Provavelmente porque as coisas mais 
importantes são também as mais inexplicáveis  
e as menos racionais.

Tal como um serial killer que se  esconde 
atrás dos seus crimes, também o criador 
se protege do olhar do público, escondido 
atrás das suas obras e dos seus intérpretes. 
A diferença é que este solo aconteceu assim, 

simplesmente, como uma possibilidade, um 
fractal, uma marca fugaz, apenas isso. Um lugar 
desprotegido e, pelo menos no meu caso, por 
muito pessoal que seja, não é autobiográfico, 
não conta o homem e fala de futuro. Quantos 
furacões de força quatro e quantos terramotos 
de grau sete iremos enfrentar antes de falar 
das coisas mais simples e dos detalhes mais 
risíveis? Até Oscar Niemeyer, do alto dos seus 
noventa e nove anos, e quando confrontado 
com a pujança da sua obra, apenas nos dirige 
um olhar cândido e frágil, mais profundo que 
qualquer palavra.

Vespa tem esse mesmo olhar sobre o futuro, 
um reduzir do homem a uma ínfima partícula 
do cosmos, contemplado com alguma perda, 
muita compaixão e uma boa dose de ironia.

Rui Horta

Nascido em Lisboa, começou a dançar aos dezassete 
anos nos cursos do Ballet Gulbenkian. Estudou, ensinou 
e foi intérprete em Nova Iorque durante vários anos, após 
os quais regressou a Portugal, onde dirigiu a Companhia 
de Dança de Lisboa, sendo um dos principais agentes no 
desenvolvimento de uma nova geração de bailarinos e 
coreógrafos portugueses. Mais tarde, criou Linha e Interiores. 
Com estas duas obras, fez as suas primeiras digressões pela 
Europa. Em 1990, foi convidado a fundar o S.O.A.P Dance 
Theatre Frankfurt, no Künstlerhaus Mousonturm. Com o 
S.O.A.P., criou, ao longo de sete anos, seis programas que 
estiveram em digressão por todo o mundo, em alguns dos 
mais importantes festivais e teatros. 

Durante vários anos, colaborou regularmente com  
o Goethe‑Institut em projetos internacionais, tais como 
workshops em desenho de luz em Budapeste e cursos de 
coreografia em Moscovo, Madrid, Gent, Salvador da Bahia, 
etc. Dirigiu vários projetos de formação avançada, tais 
como o SiWiC, em Zurique, The Coaching Project 2000, 
em Düsseldorf, e o COLINA. Foi professor convidado em 
algumas das mais importantes escolas de dança, tais como 
o Laban Dance Centre, o Conservatoire National de Paris, 
o Conservatoire National de Lyon, a London School of 
Contemporary Dance, o Steps e a Peridance em Nova Iorque.

Entre 1998 e 2000, trabalhou em Munique, como 
coreógrafo residente no Muffathalle. Para este novo projeto, 
criou Bones & Oceans e duas novas produções coletivas, 
Zeitraum e Blindspot, tendo em 1999 recebido o Prémio 
Alemão de Coreografia (Deutscher Produzentenpreis für 
Choreographie), atribuído de dois em dois anos por um 
júri de catorze diretores de teatro para premiar trabalhos 
notáveis da cena independente de dança alemã.

Em Agosto de 2000, regressou a Portugal, onde estabeleceu 
em Montemor‑o‑Novo um centro multidisciplinar de pesquisa 
e criação, O Espaço do Tempo, sendo paralelamente artista 
associado à Maison de la Culture de Bourges. Em 2001, 
realizou o filme Rugas e recebeu o prémio Acarte com a obra 
Pixel, e em 2003 coencenou Olakala com a companhia de 
novo circo francesa Les Arts Sauts.

Ao longo dos anos, criou obras para inúmeras companhias 
de renome tais como Cullberg Ballet, Ballet Gulbenkian, 
Nederlands Dans Theater, Opéra de Marseille, Ballet du 
Grand Théâtre de Genève, Icelandic Ballet, Scottish Dance 
Theatre, Random Dance, Companhia Nacional de Bailado, 
Carte Blanche, Norrdans, Staatstheater am Gärtnerplatz, 
Göteborg Ballet, Ballet de Roubaix, Ballet da Ópera de Linz, 
Ballet da Ópera de Nuremberga, entre outras. Em 2006, 
em conjunto com João Paulo Santos, encenou no Festival 
d’Avignon a obra de novo circo Contigo e nos anos seguintes 
criou SETUP e SCOPE, obras que circularam intensamente 
em toda a Europa. Durante a temporada 2009‑10, foi artista 
associado ao Centro Cultural de Belém, Lisboa, onde estreou 
três novas obras: Talk Show, As Lágrimas de Saladino  
e Local Geographic.

Durante a sua carreira, recebeu importantes prémios e 
distinções, tais como o Grand Prix de Bagnolet, o Bonnie Bird 
Award, o Deutscher Produzentenpreis für Choreographie,  
o Prémio Acarte da Fundação Calouste Gulbenkian, o Prémio 
Almada do Ministério da Cultura, o grau de Oficial da Ordem 
do Infante e o grau de Chevalier de l’Ordre des Arts et des 
Lettres, pelo Ministério da Cultura Francês. A sua criação 
coreográfica dos anos 90 foi recentemente classificada 
como Herança da Dança Alemã. Nas artes performativas, 
o seu trabalho de encenador estende‑se ao teatro, à ópera 
e à música experimental, tendo criado obras com o Remix 
Ensemble na Casa da Música, com o pianista Rolf Hind e a 
bailarina Silvia Bertoncelli (Danza Preparata/John Cage) e 
com a banda Micro Audio Waves, e encenado óperas como 
A Flowering Tree de John Adams, The Rake’s Progress de 
Stravinski e Paint Me de Luís Tinoco, sendo igualmente 
desenhador de luz e investigador multimédia, universo que 
utiliza frequentemente nas suas criações.

Nos últimos anos, o seu trabalho como encenador levou‑o 
a criar obras como Estado de Exceção, Multiplex e Cabul, 
nas quais tem desenvolvido uma forte pesquisa de texto na 
fronteira com o movimento.

Rui Horta
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