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Dele se aproximou então Atena,

Semelhante no corpo a um jovem, pastor de ovelhas, 

mas muito gentil, como são os filhos de príncipes.

Nos ombros trazia uma capa bem feita, dobrada.

Nos pés luzentes calçava sandálias e na mão tinha uma lança.

Alegrou-se Ulisses ao ver a deusa e dela se aproximou.

Falando dirigiu-lhe palavras apetrechadas de asas:

“Amigo, visto seres o primeiro que encontro nesta terra,

saúdo-te! E que não venhas ao meu encontro com má intenção, 

mas salva este tesouro, salva-me a mim! Pois suplico-te

como se fosses um deus e teus joelhos abraço.

Diz-me isto com verdade, para que saiba.

Que terra é esta? Que povo? Quem aqui habita?

É uma ilha soalheira, ou a praia de um continente

de terra fértil que contra o mar descansa?”

homero – Odisseia. Tradução de Frederico Lourenço. Lisboa: Cotovia, 2003. p. 219.
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Then Minerva came up to him disguised as a young 

shepherd of delicate and princely mien, with a good cloak 

folded double about her shoulders; she had sandals on her 

comely feet and held a javelin in her hand. Ulysses was 

glad when he saw her, and went straight up to her. 

“My friend”, said he, “you are the first person whom I have 

met with in this country; I salute you, therefore, and beg 

you to be will disposed towards me. Protect these my goods, 

and myself too, for I embrace your knees and pray to you 

as though you were a god. Tell me, then, and tell me truly, 

what land and country is this? Who are its inhabitants? Am I 

on an island, or is this the sea board of some continent?” 

homer – Odyssey. Translation by Samuel Butler. www.online-literature.com/homer/odyssey/13/.
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Mosteiro de São Bento da Vitória
28 Abr/Apr - 15 Mai/May 2011 
qua-dom/wed-sun 21:30 

A Morte 
do PAlhAço
Teatro Nacional São João
28 - 30 Abr/Apr 2011 
qui-sáb/thu-sat 21:30 

exActAMente
Antunes
Teatro Helena Sá e Costa
28 Abr/Apr - 1 Mai/May 2011 
qui-sáb/thu-sat 21:30 dom/sun 16:00

A Morte do
diA de hoje
Theatro Circo
28 Abr/Apr 2011 
qui/thu 21:30 

trAnsit
Theatro Circo
29 Abr/Apr 2011 
sex/fri 22:00

hAikAi
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Teatro Carlos Alberto
29 Abr/Apr - 1 Mai/May 2011 
sex+sáb/fri+sat 21:30 
dom/sun 16:00

locAl
GeoGrAPhic
Theatro Circo
30 Abr/Apr 2011 
sáb/sat 21:30

concerto 
à lA cArte
Espaço Oficina
30 Abr/Apr 2011 
sáb/sat 16:00 

ruA GAGArin
Mosteiro de São Bento da Vitória
30 Abr/Apr - 20 Mai/May 2011 
qua-dom/wed-sun 14:00-20:00

rouPAs de
cenA
Teatro Nacional São João
30 Abr/Apr 2011 
sáb/sat 18:00
Colaborações 
internacionais: 
projectos e parcerias
International 
collaborations: 
projects and 
partnerships
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TEATROS dE NóS, TEATROS dO MUNdO
THEATRES OF US ALL, THEATRES OF THE WORLd
josé luís ferreira

O Teatro declina-se de muitas maneiras. 
Vive na palavra, como no corpo. Diz-se 
numa determinada língua. Ou não. Mas 
é essa língua, ou a mistura de línguas 
e linguagens que confluem em cada 
momento, em cada projecto. Como diz Rui 
Horta, mais para a frente neste programa, 
há uma gramática portuguesa do corpo…
Quando, há dois anos precisos, 
começámos a sonhar com Ulisses e a sua 
viagem, não entrevíamos ainda onde 
nos conduziriam os ventos erráticos 
que Éolo nos entregou em mão própria 
e saco selado. Não percebêramos 
ainda como se tornaria mais e mais 
importante a ligação que propúnhamos 
entre Teatro e cidadania, a emulação 
de todo um processo de invenção, 
pesquisa, construção e relação, que o 
Teatro conhece e de que a sociedade 
precisa. Mas tínhamos compreendido 
que há maneiras de evitar os desenhos 
de um futuro que parece, por vezes, 
caminho incontornável. E a Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Norte percebera também, 
e chapéu lhe seja tirado, que não 
há modelo de desenvolvimento das 
ditas “indústrias criativas” que possa 
prescindir dos métodos, tempos e modos 
que a criação artística pura encerra.
Depois do Colóquio que abriu 
o programa em Janeiro e dos 
processos de criação/formação que 
se foram desdobrando desde então, 
chega agora um outro modo de ser 
Odisseia. Primeiro, o que nos ocupa 
neste programa, uma (A)mostra 

The Theatre can be declined in many 
ways. It lives in the word, as much as in 
the body. It can be said in a particular 
language, or not. But it is that language, 
or the mixture of languages and other 
expressive forms that converge into each 
moment of every project. In the words of 
Rui Horta, some pages ahead, there is a 
Portuguese grammar of the body… 
When, exactly two years ago, we started 
dreaming about Ulysses and his journey, 
we had no inkling of where the erratic 
winds Eolus personally delivered to 
us in a sealed bag would take us. We 
had not yet understood how much the 
Theatre-citizenship connection we had 
envisioned, emulating a whole process 
of invention, research, construction 
and relationship which the Theatre 
knows and society needs, would grow 
in importance over that time. But we 
had understood that there are ways 
to avoid the designs of a future that 
seems, at times, an inevitable path. And 
the North Regional Coordination and 
Development Commission [CCDR-N] 
had also understood, and we salute 
them for that, that no development 
model for the so-called ‘creative 
industries’ can do without the methods, 
times and ways of pure artistic creation. 
After the Conference that opened 
our programme in January and 
the creative/training projects that 
have unfolded since then, the time 
has come for a new way of being 
Odisseia. First, what concerns us here: 
a showcase of Portuguese dramatic 
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de criação nacional que procura 
potenciar a sua relação com o espaço 
exterior. Na convicção de que não há 
mercado do Teatro, de que não há 
internacionalização que não nasça de 
uma relação mais ou menos inspirada 
entre pessoas concretas. Depois, já a 
seguir, fazendo confluir na região Norte 
um conjunto de companhias e criadores 
que vêm mostrar os seus espectáculos, 
mas também deixar por cá algo mais 
que nos possa ajudar a todos – cidadãos, 
criadores, públicos – a construirmo-nos 
e fortalecermo-nos. Mas sobre esses 
Teatros falaremos já a seguir. Agora, 
sonhemos que o nosso Teatro é também 
do Mundo.

production that attempts to advance 
its outside connections, based on the 
firm belief that a Theatre market or 
an internationalisation process can 
only emerge from a more or less 
inspired relationship between concrete 
people. Then, right after, we will make 
converge on the North region a group 
of companies and creative minds that 
come to present their shows, but also to 
leave here something else that may help 
us all – citizens, creators, audiences – to 
develop and strengthen ourselves. But 
we will soon talk about these Theatres. 
For now, let us dream that our Theatre 
also belongs to the World. 

Translated by José Gabriel Flores.

MOSTRAR é…
SHOWINg IS…
nuno carinhas
Director Artístico do TNSJ/Artistic Director of the TNSJ

Mostrar é a nossa condição de 
dialogadores – documentaristas de 
ficções que estragamos, reconstruímos 
e devolvemos ao olhar alheio. Dos 
portuguesmente universais (de Almada 
Negreiros/Jacinto Lucas Pires a Raul 
Brandão/Nuno Júdice/José Mário 
Branco) e biográficos (Rui Horta) 
à apropriação actoral de Howard 
Barker. Esta (A)mostra nacional, a 
anteceder a recepção dos espectáculos 
internacionais do projecto Odisseia, é 
uma plataforma de acervo vivo, para 
que nos visitem os de fora e os de 
dentro, em tempo condensado.
O TNSJ é o lugar de cruzamentos 

Showing is our condition as dialoguers 
– documenters of fictions that we ruin, 
reconstruct and return to the other’s 
gaze. From the portuguesely universal 
(Almada Negreiros/Jacinto Lucas Pires 
and Raul Brandão/Nuno Júdice/José 
Mário Branco) and biographic (Rui Horta) 
to Howard Barker’s actoral appropriation. 
Preceding the international performances 
of the Odisseia project, this national 
(A)mostra – both sample and showcase – 
is a platform for a living collection, to 
be visited by outsiders and insiders, 
in a condensed period of time.
The TNSJ is a meeting place of equals, 
Port of arrival and departure, a small map 
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dos pares, Porto de chegadas e 
partilhas, pequeno mapa de geografias 
pertinentes, que queremos partilhar 
“em directo”: “Mostra lá o que fazes 
por aqui, com que formas transformas 
a revisão das matérias da vida vivida 
e da arte que escondes nesta ínsula da 
pequena Europa”.
Apresentar a máscara do Nu e do Non 
interrogativos. Dar a ver as diferenças 
entre os muitos teatros da nossa Arte 
comum. Fica feito o convite a quem 
nos queira ver ou rever neste ponto 
da viagem (e com legendas!).
E assim nos vamos indo, para quem 
nos quiser de volta.

of pertinent geographies that we wish 
to share ‘live’: “Show us what you do 
here, with what forms you transform the 
revision of the materials of life that is 
lived and of art, which you are hiding 
in this islet of little Europe”.
Presenting Nude and Non masks as 
interrogations. Displaying the differences 
between the many theatres of our 
common Art. We extend our invitation to 
all those who would like to visit or revisit 
us at this point in our journey (now with 
subtitles!).
And that is what we are up to, for those 
who would have us. 

Translated by Carla Nobre Sousa. 

A ARTE dEVE COMpROMETER 
E COMpROMETER-SE
ART SHOULd BE CONCERNEd 
WITH COMMITMENT

josé bastos

Director do Centro Cultural Vila Flor/Director of Centro Cultural Vila Flor

A relação entre cultura e desenvolvimento 
tem vindo a assumir um relevante papel 
na definição estratégica das políticas de 
cidade, um pouco por todo o mundo.
Claro está que quando falamos de cultura 
o fazemos no seu conceito mais amplo, 
na sua dimensão mais plena, no sentido 
da sua dimensão simbólica e de centro 
construtor das identidades, como espaço 
privilegiado de efectivação da cidadania 
e de inclusão social.
A cultura deve ser entendida como 
elemento central do processo de 
apropriação, considerando a existência 

The link between culture and 
development has come to occupy 
a significant role in the strategic 
definition of city policies the world over. 
We are clearly talking about culture 
as a broad concept, in its symbolic 
dimension, as a centre for the 
construction of identities and a 
privileged space for the activation 
of citizenship and social inclusion. 
Culture can be understood as a central 
element in the process of appropriation 
– particularly if we consider existence 
to be a reality that shifts with 



12

como realidade mutável nas leituras 
suscitadas pela acção programática, e 
considerando a criação artística como 
elemento de construção identitária e 
como garante de um espaço de diálogo 
intercultural; um espaço de educação e 
formação; um espaço de lazer, de fruição, 
de fusão de horizontes.
A criação artística persegue e provoca 
um espaço de reflexão, de encontro, de 
partilha, de sedução. Persegue e provoca 
um espaço de reacção e interacção.
A criação artística persegue e contribui, 
nas palavras de Eduardo Prado Coelho, 
para que a verdadeira cultura seja 
“aquela que ajuda cada um de nós a 
tornar-se aquilo que é, e que não procura 
fazer que cada um continue a ser aquilo 
que já era”. 
A Odisseia, ou o projecto Odisseia, 
funciona para o Centro Cultural Vila Flor 
como uma metáfora na medida em que a 
cultura, à semelhança de Ulisses, tem o 
seu simbolismo e permite-nos perceber 
que a maneira como os outros nos 
vêem, ou mesmo como nos vemos a nós 
próprios, é subjectiva e transforma-nos 
em consonância com o olhar que sobre 
nós incide.
Ter-se em conta a realidade não pode 
significar que esta se transforma num 
dado imutável, mas sim numa hipótese 
de transformação. A definição estratégica 
de uma prática programática deve partir 
da realidade para a tentar transformar 
e não para a perpetuar.
É nesta filosofia de intervenção que 
o Centro Cultural Vila Flor parte para 
este desafio do projecto Odisseia, no 
cumprimento pleno daquilo que são os 
princípios orientadores da sua existência.
Nesses princípios estão, claramente, as 
Artes Performativas e, de facto, torna-se 
difícil pensar em arte sem pensar na 
inquietude que a mesma deve provocar, 

interpretations of artistic programmes, 
and artistic activity to be an element in 
the construction of identity, a guarantor 
of a space for intercultural dialogue, 
education and training, leisure, 
enjoyment and the fusion of horizons. 
Artistic creation seeks and provokes a 
space for reflection, encounters, sharing, 
seduction. It seeks and provokes a space 
for reaction and interaction. 
In the words of Eduardo Prado Coelho, 
the goal and contribution of artistic 
creation is to allow true culture to be 
“that which helps each one of us become 
what we are and does not aim for each 
person to continue as they were”.
The Odyssey, or the Odisseia project, 
acts as a metaphor for Centro Cultural 
Vila Flor, in that culture, like Ulysses, 
has its symbolism. It helps us understand 
that the way in which others see us, or 
even the way in which we see ourselves, 
is subjective. We are transformed 
according to the gaze that falls upon us. 
Taking reality into consideration 
does not mean that it should become 
an immutable fact, but rather offers 
the possibility of its transformation. 
The strategic definition of an artistic 
programme should take reality as a 
starting point in order to transform it, 
not perpetuate it. 
It is with this philosophy of intervention 
that Centro Cultural Vila Flor embarks 
on the challenge of the Odisseia 
project, in accordance with its guiding 
principles.
The Performing Arts are a clear part of 
these principles. In fact, it is increasingly 
difficult to think about art without 
thinking about the uneasiness that it 
should provoke, without considering art 
as a form and space for reflection on the 
most diverse matters. We can no longer 
talk about art without considering the 
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sem pensar na arte como forma e como 
espaço de reflexão sobre as questões mais 
diversas. Hoje não se falará de arte sem 
que o sujeito tenha um preponderante 
papel relacional com o objecto artístico. 
Na arte não há uma hegemonia do 
sujeito ou do objecto, estes completam-
-se, confrontam-se, debatem e 
consubstanciam-se. Cada um dá 
aquilo que possui, disponibiliza as suas 
características peculiares, expõe-se à 
vivência e entrega-se à percepção ou 
permite-se ser percepcionado.
A arte, mais do que nunca, deve 
comprometer e comprometer-se.
Mikel Dufrenne dizia: “O objecto estético 
só me pertence verdadeiramente se eu 
lhe pertencer”.
É este o comprometimento que 
sentimos com o projecto Odisseia 
e é este o comprometimento do 
Centro Cultural Vila Flor.

subject’s preponderate relationship 
to the artistic object. 
In art there is no hegemony of subject 
or object. Rather, they complete, 
confront, debate and substantiate each 
other. Each gives what it possesses, 
makes available its particular 
characteristics, exposes itself to life 
and submits to perception or allows 
itself to be perceived.
Now, more than ever, art should 
be concerned with commitment. 
As Mikel Dufrenne once said, 
“An aesthetic object can only truly 
belong to me if I belong to it”. 
This is the commitment we feel from 
the Odisseia project, and this is the 
commitment of Centro Cultural Vila Flor.

Translated by Carla Nobre Sousa. 

Odisseia é um projecto de investigação, 
formação, criação, mediação e apoio à 
criatividade, com vocação transdisciplinar 
e que sente o palco como ideia de Lugar 
de procura e encontro do Outro. Uma ideia 
de caminhos, um projecto de parcerias que 
integra estruturas que, na sua diversidade, 
muito têm contribuído para a alteração da 
paisagem cultural do país a partir do Norte.
Odisseia é um projecto que se 

O THEATRO CIRCO NA OdISSEIA dA VIAgEM…
THEATRO CIRCO IN THE OdySSEy 
OF THE JOURNEy…
rui madeira
Administrador Executivo do Theatro Circo/Executive Administrator of Theatro Circo

Odisseia is a project that includes 
research, training, creation, mediation 
and support for creativity. It has a 
transdisciplinary vocation and intuits 
that the stage is the ideal Place to search 
for and encounter the Other. It is the 
idea of paths, a project of partnerships. 
It includes institutions that, in their 
diversity, have greatly contributed to 
changing the cultural landscape of the 



14

pretende modelar, capaz de responder 
positivamente aos estrangulamentos 
conjunturais do sector, que potencie 
as dinâmicas culturais das cidades e 
território, a chegada de novos e mais 
qualificados públicos e crie condições 
para aumentar os patamares de exigência 
dos criadores. E que sirva de exemplo 
– como manifestação de vontade dos 
responsáveis dos equipamentos e 
das estruturas de criação que lhes 
estão associadas – da disponibilidade 
e interesse em participar de modo 
activo no esforço nacional necessário, 
nestes tempos de cólera, para alterar a 
consciência colectiva sobre a relevância 
da CULTURA na descoberta de um novo 
rumo para o país. A partir de objectivos 
estratégicos claramente definidos, através 
de políticas públicas concretas que 
potenciem um sector que todos definem 
como muito importante, nos discursos e 
na sua contribuição para o PIB, mas que, 
na prática, alguns mais não fazem do 
que contribuir para o seu definhamento 
através de decisões erráticas.
Odisseia é um projecto financiado 
no âmbito do QREN, mas é também, 
na comparticipação nacional, a 
manifestação pública da capacidade 
de gestão e de decisão das direcções 
artísticas nas escolhas estratégicas que 
potenciem o Futuro. 
E o Futuro mais imediato, para nós em 
Braga e para esta região, vive-se sob o 
signo de Guimarães – Capital Europeia da 
Cultura e de Braga – Capital Europeia da 
Juventude. E com tudo quanto estes dois 
eventos consigam potenciar para lá do 
limite estreito do seu tempo.
É também, neste contexto, um tempo 
certo para fazermos uma (a)mostra do 
que somos, do que fazemos, do que 
queremos, da Cidade que nos ancora 
e com a qual queremos VIAJAR.

country, from the North.
Odisseia is a project designed 
to be malleable: able to respond 
constructively to the conjectural 
asphyxiation of the sector; invest in 
the cultural dynamics of cities and 
territories; empower new and better 
qualified audiences; and create the 
conditions for creators to raise their 
standards. Let this project be an 
example – a manifestation of willingness 
from those responsible for the associated 
institutions and artistic groups – of 
an openness and interest in actively 
participating in the national effort that 
is necessary, in these times of anger, 
to alter the collective consciousness 
concerning the relevance of CULTURE 
in forging a new path for the country. 
With clearly defined strategic objectives, 
through concrete public policies, aimed 
at helping the sector achieve its full 
potential. Everyone agrees that culture 
is important, in discourse and in its 
contribution to the GDP, but in practice 
some do little more than contribute to its 
decline with their erratic decisions. 
Odisseia is a project financed in the 
framework of QREN, but it is also, through 
national support, a public manifestation 
of the management and decision-making 
capabilities of artistic directors in making 
strategic choices for the Future.
And the immediate Future for those of 
us in Braga and in this region is marked 
by Guimarães – European Capital of 
Culture and Braga – European Capital 
of Youth, and whatever potential these 
two events are able to unlock beyond 
the narrow limits of their timeframes. 
In this context, it seemed to be the right 
moment to showcase who we are, what 
we do and what we want from the 
City that anchors us and with which 
we want to JOURNEY.
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E neste porto de Braga recebemos outros 
viajantes que embarcam connosco na 
aventura de três propostas/três criações, 
que reconhecem como epicentro 
nevrálgico da criação o ACTOR e o 
seu CORPO. Duas propostas de teatro 
da responsabilidade da Companhia de 
Teatro de Braga, estrutura residente. Uma 
proposta de dança da responsabilidade 
de uma jovem criadora a quem o Theatro 
Circo propôs uma viagem. Transumâncias 
em demanda das cabeças. Concerto à 
la Carte de Franz Xaver Kroetz, num 
espectáculo sobre a solidão em que 
“as mulheres solteiras tomam café, 
vinho, champanhe, bolachas. Estão 
contentes por ser solteiras, ainda que 
sejam tão anónimas, desconhecidas e 
solitárias como um semáforo estragado. 
A magnífica actriz Ana Bustorff deixou-
-nos a todos com a boca aberta e com 
um sorriso estranho no coração” (Lupe 
Gomez, El Correio Gallego). Transit de 
Regina Guimarães e Saguenail, um 
espectáculo em estreia nesta (A)mostra 
e que encerra em si mesmo a metáfora 
de todo este projecto. Dois homens e 
dois excelentes actores, um africano e 
um europeu, em “viagem” à procura de 
si mesmos. Haikai é o resultado de uma 
proposta feita a Sónia Baptista para, 
a partir da ideia que desde 2002 vem 
trabalhando sobre solos-poemas, criar 
um espectáculo coeso no âmbito do Dia 
Internacional da Dança. O resultado é 
Haikai, uma história feita de histórias que 
se prolongam, até porque, como diz a 
criadora, “atrás de um haikai vem sempre 
mais um haikai”.
Três gerações – Sónia Baptista, Rogério 
Boane, Ana Bustorff e Waldemar Sousa 
– entregam-se em duelos de Corpo e 
Palavra no Lugar do sacrifício mais 
redentor: o Palco. Lugar e Tempo de 
todas as Viagens.

To this port of Braga we welcome the 
travellers who will embark with us on 
the adventure of the three proposals/
three creations that take the ACTOR 
and the BODY as the nerve centre 
of creation. Two theatrical offerings 
from the Companhia de Teatro de 
Braga, the resident company. A dance 
offering from the young creator to 
whom Theatro Circo proposed a 
journey. Transhumances demanding 
minds. Request Concert by Franz Xaver 
Kroetz, a performance about solitude 
in which “single women drink coffee, 
wine, champagne, biscuits. They are 
happy to be single, though they are as 
anonymous, unknown and solitary as 
a broken stoplight. The magnificent 
actress Ana Bustorff left us all with our 
mouths hanging open and a strange 
smile in our hearts” (Lupe Gomez, El 
Correio Gallego). Transit, by Regina 
Guimarães and Saguenail, premieres in 
this (A)mostra and carries the metaphor 
of the entire project. Two men, two 
excellent actors, one European, one 
African, on a ‘journey’ to find themselves. 
Haikai is the result of a invitation to 
Sónia Baptista to create a cohesive 
performance from the solo-poems she 
has been working on since 2002, in the 
context of International Dance Day. The 
result is Haikai, a story of stories, for 
as the creator herself says, “A haikai is 
always followed by another haikai”. 
Three generations – Sónia Baptista, 
Rogério Boane, Ana Bustorff and 
Waldemar Sousa – submit to duels of 
Body and Word in the most redeeming 
Place of sacrifice: the Stage. Place and 
Time of all Journeys. 

Translated by Carla Nobre Sousa. 
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no passado dia 20 de Janeiro, joão brites (encenador, cenógrafo e director 
do Teatro O bando), fernando mora ramos (actor, encenador e director do 
Teatro da rainha), rui horta (coreógrafo e director de O espaço do Tempo), 
nuno carinhas (encenador, cenógrafo, figurinista e director artístico do Teatro 
nacional são João) e joana gomes cardoso (directora-geral do Gabinete de 
Planeamento, estratégia, avaliação e relações Internacionais [GPearI] do 
ministério da cultura) reuniram-se numa sala de ensaios do Teatro nacional 
d. maria II, Lisboa. entre outras coisas, falaram do impasse português na 
criação e circulação internacional das artes performativas, da língua portuguesa 
como obstáculo ou aventura, das afinidades electivas e das necessidades 
pragmáticas, do local e do global, das crises e das afirmações identitárias. 
josé luís ferreira (coordenador, entre 1997 e Janeiro de 2011, do departamento 
de relações Internacionais do TnsJ) moderou esta conversa sobre os modos 
de pensar e usar a ferramenta operativa da internacionalização. na mesa de 
montagem, retivemos o que agora se transcreve.

INTERNACIONALIzAçãO: MOdOS dE pENSAR,
MOdOS dE USAR
INTERNATIONALISATION: WAyS OF THINkINg, 
WAyS OF dOINg

This past January 20th, joão brites (stage director, set designer and director 
of Teatro O bando), fernando mora ramos (actor, stage director and director 
of Teatro da rainha), rui horta (choreographer and director of O espaço do 
Tempo), nuno carinhas (stage director, set and costume designer, and artistic 
director of Teatro nacional são João) and joana gomes cardoso (director-
-general of Gabinete de Planeamento, estratégia, avaliação e relações 
Internacionais [GPearI – International relations Office] of the ministry 
of culture) met in a rehearsal room at Teatro nacional d. maria II, Lisbon. 
among other things, they talked about the Portuguese impasse in the creation 
and international circulation of the performing arts, about whether the 
Portuguese language is an obstacle or an adventure, about elective affinities 
and pragmatic necessities, about the local and the global, about crises and 
affirmations of identity. josé luís ferreira (coordinator of the department of 
International relations at TnsJ between 1997 and January 2011) moderated 
this discussion about the ways we think about and use the operative tool of 
internationalisation. at the editing table, we retained what is transcribed here. 
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josé luís ferreira O Odisseia foi pensado, 
desde o início, como um projecto 
de cooperação internacional. Foi-o 
decididamente na sua concepção, 
procurou sê-lo no seu desenvolvimento, 
é-o em muitas das consequências 
que deseja ter. As duas edições do 
Portogofone, que o TNSJ organizou 
em 2004 e 2007, demonstraram que é 
possível trazer a Portugal um conjunto 
assinalável de programadores e 
directores artísticos com o desejo de 
conhecer o teatro que se faz em língua 
portuguesa e de encetar projectos 
concretos. Repetindo e desenvolvendo 
o conceito, estabelecemos um programa 
que inclui uma criação do TNSJ, criações 
de companhias convidadas e uma 
ligação muito especial aos parceiros 
nortenhos que empreendem esta 
aventura connosco: o Centro Cultural 
Vila Flor de Guimarães, o Theatro Circo 
de Braga e o Teatro de Vila Real.
Assim, convidámos para esta conversa 
alguns dos protagonistas dessa 
programação e também Joana Gomes 
Cardoso, do GPEARI, em cuja acção 
reconhecemos o desejo de compreender 
melhor os bloqueios que têm dificultado 
a afirmação internacional da criação 
artística portuguesa no exterior e 
a vontade de iniciar o desenho de 
alguns mecanismos simples capazes 
de começar a resolvê-los.
Proporia então ao João Brites, cujo 
trabalho desenvolvido com O Bando 
procurou sempre recriar, de um modo 
vivo e em contacto directo com as 
pessoas, essa coisa evanescente a que 
chamamos cultura portuguesa, que 
lançasse esta conversa…

joão brites Tendo vivido como 
emigrante e refugiado político na 
Bélgica até 1974, apercebo-me de que 

josé luís ferreira From the beginning, 
Odisseia was imagined as an international 
cooperation project. It was decidedly 
so in its conception, it sought to be so 
in its development, it is so in many of 
the consequences it hopes to have. 
The two editions of Portogofone that 
TNSJ organised in 2004 and 2007 
demonstrated that it is possible to 
bring to Portugal a significant group 
of programmers and artistic directors 
with the desire to know what kind of 
theatre exists here and start concrete 
projects. In repeating and further 
developing this concept, we have 
established a programme that includes 
a TNSJ production, performances by 
guest companies and a very special 
connection to the northern partners 
who have embarked on this adventure 
with us: Centro Cultural Vila Flor in 
Guimarães, Theatro Circo in Braga and 
Teatro de Vila Real. 
We’ve invited some of the programme’s 
protagonists to this discussion, as well 
as Joana Gomes Cardoso from GPEARI, 
whose actions reveal a desire to better 
understand the obstacles that have 
complicated the international assertion 
of Portuguese artistic creation abroad 
and a willingness to begin designing 
the simple mechanisms capable of 
overcoming them.
I would suggest that we launch the 
discussion with João Brites, whose 
work with O Bando has always sought 
to recreate, with vibrancy and in direct 
contact with the public, this evanescent 
thing we call Portuguese culture…

joão brites Having lived as an emigrant 
and political refugee in Belgium until 
1974, I realise that I have always given 
– and continue to give, more and more 
– great importance to the diversity of 
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sempre dei, e cada vez mais dou, grande 
importância à diversidade de territórios 
e de identidades culturais, a par de 
uma sedução crescente pelo património 
vivo português. O facto de ter vivido 
longe fez-me olhar para este território 
de uma maneira muito especial. Quero 
reconhecer traços etnológicos, nas 
práticas e comportamentos, que soam 
a uma criatividade ancestral. Entendo 
que a implicação política do Bando 
e a inovação teatral que procura é 
indissociável desse legado. Quando 
regressei a Portugal, as actividades 
no quadro do teatro para a infância 
e as mais diversas experiências nas 
instalações e intervenções de rua 
passadas em Bruxelas contribuíram para 
a definição da linha programática do 
Bando. Como já conhecia a ASSITEJ – 
Association Internationale du Théâtre 
pour l’Enfance et la Jeunesse, procurei 
a revitalização da delegação portuguesa, 
na perspectiva de fazer prevalecer 
a vertente artística sobre a vertente 
pedagógica. Aparece o CPTIJ – Centro 
Português de Teatro para a Infância e 
Juventude, que participa em reuniões, 
em festivais internacionais e realiza 
durante dez anos encontros de teatro 
com discussões, muitas vezes bem 
acesas. Eleva-se o nível artístico dos 
grupos, sempre em prol do contraste 
e diversidade dos projectos artísticos. 
Abrimos algumas pistas, criámos alguns 
embriões, mas acontece que depois 
estes caminhos percorridos não têm 
desenvolvimento e então não servem 
para nada, estamos sempre a recomeçar 
do zero. Actualmente temos, na área 
dos espectáculos ao vivo, um tecido 
emergente que resulta da actividade 
das escolas profissionais e superiores e 
da muito maior facilidade nas relações 
internacionais. Muitas dezenas de 

territories and cultural identities, at the 
same time as I am increasingly seduced 
by our living Portuguese heritage. The 
fact that I lived far away made me 
look at this land in a very special way. 
I want to recognise the ethnological 
traits, in practices and behaviours, that 
echo ancestral creativity. I understand 
O Bando’s political involvement and its 
theatrical innovations to be inseparable 
from this legacy. My experiences of 
children’s theatre, diverse installations 
and street interventions in Brussels 
contributed to the definition of 
O Bando’s programming when 
I returned to Portugal. Because I 
was already familiar with ASSITEJ – 
Association Internationale du Théâtre 
pour l’Enfance et la Jeunesse, I wanted 
to revive the Portuguese delegation, 
with the hope that the artistic side 
might prevail over the pedagogical. 
The Portuguese Centre of Theatre 
for Children and Youth [CPTIJ] 
was founded, and in its ten years of 
existence, it participated in meetings, 
attended international festivals and 
organised theatre encounters and 
very lively discussions. There was an 
increase in the artistic quality of the 
groups involved, always in benefit 
of a greater contrast and diversity of 
artistic projects. We forged paths and 
created embryos, but afterwards none 
of these openings really developed 
into anything, and so we were always 
starting from scratch. Nowadays, a 
fabric of live performances is emerging 
as a result of the actions of several 
professional schools and universities and 
a greater ease in building international 
relationships. Many dozens of young 
professionals are multiplying their 
number of projects. Portugal now has 
the conditions to have the international 
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jovens profissionais multiplicam os seus 
projectos. Portugal está em condições de 
conseguir ter a projecção internacional 
que efectivamente não tem. Nós não 
somos vistos como a poderosa França 
ou Alemanha. Somos um país pequeno, 
sedutor, nostálgico. Ainda que a 
nossa ousadia seja frágil, temos uma 
inesperada criatividade que devia ser 
melhor aproveitada. Falta por parte dos 
artistas uma reflexão mais aprofundada, 
uma maior produção teórica sobre o 
que se faz, a par de mais artigos de 
crítica teatral, hoje quase inexistente. 
Falta sobretudo a continuidade de uma 
estratégia projectada no longo prazo, 
para evitar que os projectos sejam 
fugazes e rapidamente se esvaziem, 
o que não é possível quando as 
inconsistentes políticas culturais são 
revistas de quatro em quatro anos.
 
jlf Já que começámos por aí, gostaria 
de passar a palavra ao Fernando Mora 
Ramos, uma vez que conheço algumas 
das suas ideias sobre o que o João 
acabou de dizer…

fernando mora ramos Eu não vou 
começar por responder ao João. 
Gostaria antes de ler cinco fragmentos. 
Primeiro fragmento: “O maior erro 
é ver a internacionalização não 
como interculturalidade, fundada 
na troca real, mas apenas como 
circulação e distribuição. A verdadeira 
internacionalização confronta modos 
de cultura, artes diferentes da mesma 
arte, autores singulares, e confronta-os 
não com espectáculos avulsos mas com 
obras e tradições artísticas específicas, 
concorrentes, com diálogo de culturas 
e cumplicidades estéticas. Invejamos 
a Europa: brechtismo, beckettismo, 
teatro visual, performance e, finalmente, 

projection it has been lacking. We are 
not considered as powerful as France 
or Germany. We are a small country, 
seductive, nostalgic. Although our 
audacity is fragile, we have unexpected 
pools of creativity that we should put 
to better use. We are missing, on the 
part of the artists, a deeper reflection, 
more theoretical production about what 
is being done, as well as more theatre 
criticism, almost inexistent today. Above 
all, we are missing the continuity of a 
long-term strategy so that projects do 
not have to be so momentary, so quickly 
emptied, which is not possible with 
inconsistent cultural policies reviewed 
every four years. 

jlf Since we’ve started here, I would 
like to give the floor to Fernando Mora 
Ramos, because I know some of his 
thoughts on what João has just said…

fernando mora ramos I’m not going to 
start by responding to João. I would 
like to first read five fragments. First 
fragment: “The biggest mistake is 
seeing internationalisation not as 
interculturalism, founded in real 
exchange, but only as circulation and 
distribution. True internationalisation 
takes modes of culture, different arts of 
the same art and singular authors, and 
it confronts them not with performances 
in bulk but with specific pieces and 
artistic traditions, contenders, to 
create a dialogue of cultures and 
aesthetic complicity. We envy Europe: 
brechtism, beckettism, visual theatre, 
performance art and, finally, Howard 
Barker, who is grounded in the Greeks, 
or George Tabori, who deals with 
the Holocaust and therefore with the 
limits of the human, the cannibal, the 
murderer. There are things that are 
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Howard Barker, que se funda nos 
gregos, ou George Tabori, que trabalha 
o Holocausto e necessariamente 
os limites do humano, o canibal, o 
homicida. Há coisas incontornáveis 
mesmo que não haja temas e formas que 
não sejam substituíveis, e a questão de 
fundo continua a ser a fronteira entre 
o consumo e a cidade”. Segundo: “A 
dívida. Temos uma enorme dependência 
cultural e artística, e continuamos a 
importar sem capacidade de dialogar. 
Nada do que fazemos promove uma 
relação de paz entre iguais, e essa 
tem que ser a política, na língua e 
nas artes”. Terceiro: “A celebridade 
não é a via. A celebridade veio 
ocupar o espaço da obra e do autor. 
A celebridade não é autor nem é obra, 
e é no mercado como uma marca, uma 
marca de ausência de singularidade, 
uma projecção do massivo, como são 
os ícones do consumo efémero que têm 
vindo, desde os anos do pós-guerra 
para cá, a preencher-se de formas de 
vazio cada vez mais atractivas”. Quarto: 
“A especulação financeira está para o 
teatro como o produto tóxico está para 
a obra autoral. A vigarice performativa 
impera”. Quinto: “Cidade, comunidade, 
audiência, sondagem, mainstream”.

jlf Em jeito de provocação, diria que 
se fala muito da internacionalização 
como processo, mas se calhar é mais 
interessante falar dela como modo 
de ser e como território. Será que o 
teatro português não está assim tão 
internacionalizado porque a estratégia 
e o financiamento públicos não 
existem? Será que ele não está assim 
tão internacionalizado porque os 
criadores, salvo honrosas excepções, não 
encontraram os processos de se abrir ao 
outro, aquém e além-fronteiras? 

unavoidable, though themes or forms 
may be substituted, and the basic 
question continues to be about border 
between consumption and the city”. 
Second: “Debt. We have an enormous 
cultural and artistic dependency, and 
we continue to import without the 
capacity of dialogue. Nothing of what 
we do promotes a relationship of peace 
between equals, and that must be the 
policy, in language and in art”. Third: 
“Celebrity is not the way. Celebrity 
has taken the place of the artwork and 
the author. Celebrity is not the author 
or the artwork. It is in the market like 
a brand, a brand of the absence of 
singularity, a massive projection, like 
the icons of ephemeral consumption 
that since the post-war years have 
been filled with increasingly attractive 
forms of emptiness”. Forth: “Financial 
speculation is to theatre what toxic 
products are to the author’s work. 
Performative swindling reigns”. Fifth: 
“City, community, audience, survey, 
mainstream”.

jlf In provocation, I would say that 
although much has been said of 
internationalisation as a process, it is 
perhaps more interesting to talk about 
it as a way of being and as a territory. Is 
Portuguese theatre less internationalised 
because the strategy and public 
financing are inexistent? Is it less 
internationalised because the artists, 
with notable exceptions, have yet to find 
a way to open to the other, within and 
across the border?

fmr I grew up in Africa, in Mozambique, 
and so that attention to the other, or to 
the lack of knowledge of the other, has 
always been very strong. I remember 
very clearly feeling a great attraction 
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fmr Eu cresci em África, em 
Moçambique, e portanto essa atenção 
ao outro, ou esse desconhecimento do 
outro, foi sempre muito forte. Lembro-
-me perfeitamente duma grande 
atracção por aquele universo, porque a 
atracção é sempre pelo outro e não pelo 
mesmo. E essa minha relação com África 
foi-se mantendo sempre, mesmo depois 
da independência em 1975. Regressei 
várias vezes a Moçambique, e em 
muitos casos em iniciativas promovidas 
pela Cena Lusófona [associação criada 
em 1995 com o objectivo de dinamizar 
a comunicação teatral entre os países 
de língua oficial portuguesa] e lá está, 
a Cena Lusófona foi justamente a 
tentativa de criar território no sentido 
de que falavas: algo que existe como 
uma espécie de comunidade, com 
relações que se vão estruturando por 
si mesmas, que tem uma determinada 
autonomia e depois necessita de um 
conjunto de apoios institucionais que 
lhe permita viver essa autonomia. Mas 
é claro que isso não se constrói sem 
processos. Processo é a história, são as 
coisas a transformarem-se umas nas 
outras, a qualificarem-se, a resistirem ou 
a desaparecerem. Estou completamente 
de acordo com o João Brites quando ele 
dizia que a descontinuidade, esse eterno 
recomeçar do zero, é uma constante 
ao longo do tempo, e nós já temos um 
tempo de vida teatral que nos permite 
perceber isso. Estamos a falar de trinta 
e tal anos de actividade regular no 
terreno, que é sempre muito árido e 
em que as transformações para níveis 
de auto-sustentação, pressupondo que 
o Estado também entra neste jogo, são 
sempre limitadas porque, de espectáculo 
para espectáculo, não sabemos bem o 
que é que vem a seguir. É uma espécie 
de Wrestling School com tudo e com 

for that universe – attraction is always 
for the other and not for the same. 
And my relationship with Africa has 
continued, even after independence 
in 1974. I’ve returned to Mozambique 
several times, and in many cases in the 
context of initiatives promoted by Cena 
Lusófona [an association created in 
1995 with the goal of energising theatre 
communication among Portuguese-
-speaking countries]. There you go, 
Cena Lusófona was precisely that: an 
attempt to create territory in the sense 
that you meant, a kind of community, 
with relationships that slowly organise 
into an autonomous structure that then 
requires a certain amount of institutional 
support to live out that autonomy. But 
obviously this cannot be built without 
processes. Process is the history, it is 
how things transform from one thing 
to another, qualify, resist or disappear. 
I agree with João Brites completely 
when he says that discontinuity, the 
eternal starting from scratch, is a 
constant throughout time. Our lives in 
the theatre allow us to understand that. 
We’re talking about thirty-some years 
of regular activity in the field, which 
is always very arid. The transition to 
auto-sustainability, assuming that the 
State is also a player in the game, is 
always limited because we never really 
know what comes next from show to 
show. It’s a sort of Wrestling School 
against everything and everyone, 
not only the State, but municipalities 
and other institutions. There is a total 
inconsistency in policy-making and 
a submission to that higher logic 
we now call the market…

jlf Much of Rui Horta’s personal and 
professional life has taken place outside 
the country. He returned to Portugal in 
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todos, com o Estado mas não só, com 
as autarquias, com outras instituições. 
Existe uma total inconsistência das 
políticas e uma submissão à lógica maior 
do que agora se chama mercado…

jlf O Rui Horta fez também muito da 
sua vida pessoal e profissional fora do 
país, e depois regressou a Portugal 
em 2000 para fundar O Espaço do 
Tempo em Montemor-o-Novo, que é 
um projecto de criação artística que 
vive habitualmente em ambiente 
internacional. Em 2009, promoveu 
a Plataforma Portuguesa de Artes 
Performativas, que prepara aliás uma 
segunda edição para este ano. Como é 
que esse projecto foi concebido e o que 
significa em termos de transparência 
com o próprio trabalho de criação 
artística?

rui horta Antes mesmo de falarmos 
de internacionalização temos de falar 
da nossa geografia, porque ela 
condiciona a nossa história. Portugal 
é um país pequeno e periférico, só se 
vem a Portugal porque se quer e não 
porque se passa, é o fim da linha. 
A história das nossas fronteiras, a 
relação com Espanha, a importância 
que o Estado e a Igreja têm ou tiveram 
no nosso país, tudo isto tem a ver com 
o facto de sermos periféricos e de 
termos uma sociedade civil fraca ou 
mesmo inexistente. Isto hoje tem menos 
importância porque já não estamos na 
periferia da Europa, estamos no centro 
de três continentes – Europa, América e 
África – e essa é a nossa diferença. Dito 
isto, acho que temos uma massa crítica 
brutal. Quando estou em Espanha, por 
exemplo, dizem-me: “Vocês são loucos, 
deixem de pôr a vossa auto-estima em 
baixo. Vocês são do tamanho de uma 

2000 to found O Espaço do Tempo in 
Montemor-o-Novo, an artistic initiative 
that naturally lives in an international 
environment. In 2009, he organised the 
Portuguese Platform for Performing Arts 
and is preparing a second edition this 
year. How was that project conceived 
and what does it mean in terms of 
transparency with regard to the work 
of artistic creation?

rui horta Before we can really talk 
about internationalisation, we have to 
talk about our own geography because 
it conditions our history. Portugal is a 
small and peripheral country. You come 
to Portugal because you want to and 
not because you are passing through 
– it’s the end of the line. The history 
of our borders, the relationship with 
Spain, the importance the State and the 
Church had or have in our country – all 
of this has to do with the fact that we 
are in the periphery and have a weak 
or even inexistent civil society. Today 
this is less important because we are no 
longer in the periphery of Europe. We 
are between three continents – Europe, 
America and Africa – and that makes us 
different. That being said, I also think 
we have an amazing critical mass. When 
I’m in Spain, for example, people tell 
me, “You’re all crazy, stop lowering 
your self-esteem. You are the size of a 
Spanish autonomous community, but 
you have much more vitality; you have 
Nobel prizes, culture, science, football”. 
Nowadays, we do in fact have things 
worth showing. And we have to leave 
in order to show them, we have no 
other choice. Why did the generation 
of Portuguese dance leave at the end 
of the 1980s? They left because there 
was no money in Portugal. There wasn’t 
even a Ministry of Culture. We went 
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comunidade autónoma espanhola mas 
têm muito mais pujança, têm Prémios 
Nobel, têm cultura, ciência, futebol”. 
Hoje em dia, temos de facto coisas 
para mostrar. E temos que sair para as 
mostrar, não temos outra opção. Porque 
é que a dança portuguesa saiu no final 
dos anos 1980? Saiu porque não havia 
dinheiro em Portugal, nem sequer havia 
um Ministério da Cultura. Fomos para 
o estrangeiro estudar, começámos a ser 
vistos lá fora e a arranjar co-produtores. 
Eu, a Vera Mantero, a Clara Andermatt, 
o Francisco Camacho ou o João Fiadeiro 
vivemos do dinheiro francês, belga, 
alemão. Hoje, as minhas criações são 
feitas com dinheiro internacional, mas 
também com dinheiro português, porque 
as grandes instituições portuguesas 
têm apoiado o meu trabalho: o TNSJ ou 
a Casa da Música, no Porto, o Centro 
Cultural de Belém, em Lisboa, alguns 
teatros municipais, como o Centro 
Cultural Vila Flor, em Guimarães, etc. 
Começa de facto a haver uma mudança 
na paisagem portuguesa. 
Mas regressando à tua pergunta, porque 
é que a Plataforma Portuguesa de 
Artes Performativas é extremamente 
eficiente? Porque não estamos no 
centro da Europa. Quando estou em 
Frankfurt, pego num carro e vou a Paris 
ver uma estreia, ou vou à Polónia, ou a 
Berlim. Para atraíres os programadores 
internacionais a Portugal tens de os 
convidar, pagar-lhes o hotel e pô-los a 
ver quatro ou cinco espectáculos por 
dia e, com um bocado de sorte, eles 
interessam-se por alguns. É assim que 
as coisas funcionam, foi isto que eu vivi 
em todas as plataformas, porque estou 
neste circuito enquanto artista, já o vivi 
por dentro. 

abroad to study, we were noticed and 
we attracted co-producers. Myself, Vera 
Mantero, Clara Andermatt, Francisco 
Camacho, João Fiadeiro – we lived 
off French, Belgian, German money. 
Today, my performances are funded 
with international money, but also with 
Portuguese money. Big Portuguese 
institutions have chosen to support 
my work: TNSJ and Casa da Música 
in Porto, Centro Cultural de Belém in 
Lisbon, some municipal theatres, like 
Centro Cultural Vila Flor in Guimarães, 
etc. There has really been a change in 
the Portuguese landscape. 
But returning to your question, why is 
the Portuguese Platform for Performing 
Arts extremely efficient? Because we are 
not in the centre of Europe. When I’m 
in Frankfurt, I get in the car and drive 
to Paris for a premiere, or Poland, or 
Berlin. In order to attract international 
programmers to Portugal you have to 
invite them, put them up in a hotel, have 
them watch four or five performances a 
day and, with a bit of luck, they will be 
interested in a few. That’s how things 
work and that’s what I’ve experienced at 
platforms. I am in this circuit as an artist; 
I have experienced it from the inside. 

jlf There are other ways of entering the 
international circuit…

rh But this way is extremely effective 
and functional. We had 70 programmers 
in 2009 – it was probably one of the 
largest concentrations of programmers 
in Portugal – and we hope to have 
more for the next edition. In 2009 it 
was in Abril. We tried to avoid the 
more important festivals, and it ended 
up being very close to Springdance. 
Several programmers left just before 
Springdance. This year it will be in June 
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jlf Mas existem outros modos de entrar 
no circuito internacional…

rh Mas este é altamente efectivo e 
funcional. Nós tivemos 70 programadores 
em 2009, provavelmente foi uma 
das maiores concentrações de 
programadores em Portugal e 
esperamos ter mais na próxima edição. 
Em 2009, fizemo-la em Abril, andámos 
a fugir dos festivais mais importantes, 
e acabou por ficar muito próxima do 
Springdance, ainda saíram daqui 
muitos programadores na véspera do 
Springdance. Este ano vamos fazê-la 
em Junho, porque nessa altura não há 
festivais, começam as férias, e eles têm 
mais tempo disponível.

jlf No fundo, também funciona como 
uma extensão da indústria do turismo…

rh Mas existem de facto outras maneiras 
de entrar no circuito internacional, 
e acho que o Estado devia conceder 
apoios à digressão de espectáculos, 
devia promover mostras da criação 
portuguesa aqui e no estrangeiro, como 
faz o Arts Council em Inglaterra, ou 
a Culturesfrance. Deveria existir uma 
maior concertação de esforços por parte 
de alguns organismos estatais, como 
o Instituto Camões, o Ministério da 
Cultura e o Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, embora se comece a notar 
agora uma maior aproximação. Tem de 
haver uma estratégia única para a nossa 
internacionalização e, na minha opinião, 
os grandes destinos são a Europa e 
os países africanos de língua oficial 
portuguesa. E com estes últimos temos 
um défice brutal, devíamos estar lá e 
em força, por todas as razões históricas 
e afectivas, porque a língua, de facto, 
é a nossa cultura. Devíamos seguir 

because at that time there aren’t any 
festivals, the holidays are just starting 
and people have more free time. 

jlf Ultimately, it also functions as an 
extension of the tourism industry…

rh But of course there are other ways 
of entering the international circuit, 
and I think the State should support 
touring and promote showcases of 
Portuguese art here and abroad, as 
the Arts Council does in England, or 
Culturesfrance. There should be a more 
concerted effort on the part of State 
institutions, like Instituto Camões, the 
Ministry of Culture and the Ministry 
of Foreign Affairs, although we do 
now start to notice some proximity. 
There should be a unified strategy for 
internationalisation. In my opinion, the 
main destinations should be Europe 
and the Portuguese-speaking African 
countries. We are enormously indebted 
to the latter – we should be there in 
full force, for all sorts of historic and 
affective reasons, and because language 
is our culture. We should follow the 
example of countries like France, 
England or Germany, who have a 
markedly territorial cultural policy. 

Internationalisation versus 
Nationalisation

jlf Nuno Carinhas has been very closely 
connected to TNSJ since its creation and 
has been its artistic director for about 
two years. What is your take on the 
internationalisation of this organisation 
and how does it influence your work as 
a creator and as artistic director?

nuno carinhas Before we talk about 
internationalisation, it is imperative that 
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um pouco o exemplo de países como a 
França, Inglaterra ou Alemanha, que 
seguem uma política cultural de forte 
marcação territorial.

Internacionalização versus 
Nacionalização

jlf O Nuno Carinhas tem uma relação 
muito próxima com o TNSJ desde a sua 
criação, tendo assumido há pouco mais 
de dois anos a sua direcção artística. 
Como é que olhas para o facto de a 
internacionalização desta estrutura 
se ter tornado real e como é que ela 
influencia o teu trabalho, enquanto 
criador e director artístico?

nuno carinhas Antes mesmo de falarmos 
de internacionalização é imperativo 
falar de nacionalização. Esse é um dos 
problemas, uma vez que nos esgota 
bastante o orçamento que temos e 
que, neste momento, é ridículo, porque 
primeiro precisamos de consolidar a 
malha interna e só depois podemos 
pensar em chegar a essa outra malha 
externa. Se nos concentrarmos todos 
em criar uma espécie de “bolha de 
exportação”, deixamos de dar atenção 
ao que se passa com cada um de nós, 
e deixamos de ter condições para criar 
uma rede onde tudo se possa encontrar, 
que é aquilo que o TNSJ se propõe 
fazer com esta (A)mostra, uma montra 
internacional do teatro português. Mas 
como já foi falado aqui, a ausência de 
inscrição e de estratégia causa um vazio 
no qual vivemos todos, porque ninguém 
nos ampara em coisíssima nenhuma. 
Não existem estruturas que amparem 
a progressão do trabalho dos artistas, 
porque há todo um lastro histórico e 
estético que tem de ser sustentado de 
modo a que as coisas possam progredir 

we talk about nationalisation. This is 
one of the problems. Internationalisation 
very much drains our budget – it’s 
ridiculous at this moment in time. First 
we need to consolidate our internal 
fabric, and only then can we think 
about integrating the external fabric. 
If we all concentrate on creating a sort 
of ‘exportation bubble’, we stop paying 
attention to what is happening among 
us and we stop creating conditions for 
a network where we can meet, which 
is what TNSJ is trying to do with this 
(A)mostra, an international showcase 
of Portuguese theatre. But as was 
already mentioned here, the absence 
of strategy has created a void in which 
we are all living. No one supports us 
in absolutely anything; there are no 
structures to support the progression of 
artists’ work. There is a whole history 
and aesthetic standard that has to be 
sustained in order for things to progress 
smoothly, and this is something that 
has yet to be resolved. Speaking more 
specifically to TNSJ’s experience of 
internationalisation, I consider the 
confrontation with other publics to be 
very healthy for all theatre makers, be 
they directors, actors or technicians. And 
I know that the recent trips to Spain, 
France, Italy and Brazil have given 
us immense visibility. It is important 
to highlight Brazil here, because the 
performances we have taken there have 
grown exponentially, most probably 
because of language considerations. It’s 
curious because we are not as receptive 
of the Brazilian performances that come 
to us. It is not through language that 
we come closer to others, but perhaps 
others are more willing to come to us 
through language… Of course language 
is a form of recognition, but the objects 
themselves have their authorship and 
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sem solavancos, e isso é algo que está 
por resolver. Falando da experiência de 
internacionalização do TNSJ, considero 
que o confronto com outros públicos é 
muito salutar para todos os fazedores, 
sejam eles encenadores, actores ou 
técnicos. E sei que as recentes idas a 
Espanha, França, Itália ou Brasil nos têm 
dado uma imensa visibilidade. E aqui 
importa destacar o Brasil, porque os 
espectáculos que temos lá apresentado 
exponenciam-se, muito provavelmente 
pela questão da língua, o que é um dado 
curioso, porque não somos assim tão 
receptivos aos espectáculos brasileiros 
que nos visitam. Não é pela via da 
língua que nos aproximamos dos outros, 
mas se calhar os outros aproximam-se 
de nós pela via da língua… É claro que a 
língua é uma forma de reconhecimento, 
mas os objectos, eles próprios, têm as 
suas autorias e as suas características. 
Mas não recebemos o teatro africano 
e brasileiro apenas pela questão da 
língua, e isso deu-nos uma experiência 
muito interessante no Porto através 
do Festival Internacional de Teatro de 
Expressão Ibérica, que reúne também 
um outro lado, o arco hispânico, que 
também nos é próximo.

jlf Relativamente à língua e à 
proximidade cultural, existe uma 
certa propensão a pensar que elas 
geram possibilidades de relação mais 
fortes, ideia que eu próprio defendi no 
trabalho que desenvolvemos no TNSJ. 
O arco latino, a Europa do Sul, sempre 
foi extremamente importante, não 
apenas pela proximidade geográfica, 
mas também pela afinidade de 
temperamento, de capacidade de 
criação, de empatia. Curiosamente, 
a Platform11+ é sobretudo uma rede 
formada por companhias do Norte 

their characteristics. But we don’t just 
host African and Brazilian theatre 
because of the language question. 
We’ve had a very interesting experience 
in Porto with Festival International de 
Teatro de Expressão Ibérica, which 
takes into consideration another side, 
the Hispanic arc, that is also dear to us. 

jlf In regard to language and cultural 
proximity, there is a certain propensity 
to think that they generate the 
possibility of stronger relations, an idea 
that I myself defended in my work at 
TNSJ. The Latin arc, Southern Europe, 
was always extremely important, 
not only because of the geographic 
proximity, but also because of the 
affinities in temperament, capacity for 
creation, empathy. Curiously enough, 
Platform11+ is above all a network of 
Northern European companies, with the 
exception of Teatro O Bando and Elsinor 
Teatro Stabile d’Innovazione from 
Milan. In this case, neither the linguistic 
factor nor cultural proximity was the 
driving force…

jb Although I do think that we are 
closer to Brazil than Austria, closer to 
the countries of the Mediterranean 
Basin, the truth is that ultimately 
we are more often approached by 
organisations from Northern Europe. 
In the case of Magic Net – which, with 
the support of the Culture Programme 
of the European Union, carried out 
their activities over eight years and 
was, incidentally, the source of the 
invitation to Anatoly Praudin to direct 
Pedro e Inês this year – and in the 
case of Platform11+, almost all of the 
groups are based in Northern Europe. 
Why? Perhaps because the funds and 
capacity for leadership and dealing 
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da Europa, com excepção do Teatro 
O Bando e do Elsinor Teatro Stabile 
d’Innovazione de Milão. O factor 
linguístico e a proximidade cultural não 
foram neste caso um motor… 

jb Ainda que me pareça que estamos 
mais perto do Brasil do que da Áustria, 
mais próximos dos países da bacia 
mediterrânica, a verdade é que 
ultimamente somos mais provocados 
pelas estruturas do Norte da Europa. 
Tanto no caso da Magic Net que, 
apoiada pelo Programa Cultura da 
União Europeia, desenvolveu actividade 
durante oito anos e donde resultou, 
aliás, o convite feito a Anatoly Praudin 
para encenar Pedro e Inês este ano, 
como no caso da Platform11+, os 
grupos envolvidos situam-se, quase 
todos, no Norte da Europa. Porquê? 
Talvez porque os fundos e a capacidade 
de liderança e de interacção com a 
Comissão Europeia se situem mais desse 
lado, talvez por uma maior tradição de 
intercâmbio cultural. Não sei. Em todo 
o caso, a existência de uma sede como 
a nossa, em pleno Parque Natural da 
Arrábida, tem sido factor determinante 
no fascínio que exercemos sobre os 
nossos parceiros nestas redes, isso a 
par da muito inesperada, para eles, 
linha estética do Bando. Olhando 
para trás, penso que fizemos uma 
expressiva circulação internacional, 
apesar de tudo, e isso terá contribuído 
para sermos desafiados pelos nossos 
pares internacionais. Em que áreas? De 
maneira mais contínua na área do teatro 
para a infância, porque os espectáculos 
são de menor dimensão, mais 
competitivos em termos de custos. Já a 
nossa experiência no teatro para adultos 
foi sempre fugaz, não conseguimos 
ter continuidade. Os espectáculos 

with the European Commission are 
more developed on their side, perhaps 
because of a greater tradition of cultural 
exchange, I don’t know. In any case, the 
existence of a home base like ours in 
the middle of Arrábida Natural Park has 
been a determining factor in our ability 
to fascinate our network partners, this 
in addition to O Bando’s aesthetic line, 
which they find unexpected. Looking 
back, I think we’ve had an expressive 
international circulation, in spite of 
everything, and that has contributed to 
the interest of our international peers. 
In which areas? In the most sustained 
manner in the area of children’s 
theatre, because the performances are 
smaller and more competitive in terms 
of costs. Our experience with theatre 
for adults has been more fleeting, we 
haven’t achieved sustainability. Our 
performances are normally heavier and 
we don’t have the financial capacity to 
make them circulate internationally. 
Nevertheless, and more intensely in 
some years that in others, we have 
appeared regularly in the international 
scene. We are particularly interested 
in Portuguese-speaking countries. We 
have established a prolonged and very 
special relationship with São Tomé and 
Príncipe through Cena Lusófona, but 
in the last twelve years we’ve invested 
more in our relationships with groups 
from Northern Europe, as you have said. 
It’s not just about showing our work to 
be better known. It is about the need 
for human and artistic confrontation, 
so that we can make more convincing 
decisions in the theatre. In the recently 
created Platform11+, there is a great 
disparity of presuppositions and results 
and the companies are of completely 
different dimensions. Nevertheless, all 
of them seem fully committed to the 
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que propomos são normalmente mais 
pesados e não temos capacidade 
financeira para os fazer circular 
internacionalmente. De qualquer forma, 
nuns anos mais intensamente do que 
noutros, aparecemos regularmente 
na cena internacional. Em particular, 
interessamo-nos pelos países de língua 
portuguesa, estabelecemos uma relação 
prolongada e muito especial com São 
Tomé e Príncipe por iniciativa da Cena 
Lusófona. Mas, nos últimos doze anos, 
temos investido na relação com grupos 
do Norte da Europa, como dizes. Não 
se trata apenas de mostrar o nosso 
trabalho para sermos conhecidos. 
Trata-se de considerar a necessidade 
da confrontação humana e artística 
para podermos ser mais contundentes 
quando tomamos, no teatro, as nossas 
opções. Na recentemente criada 
Platform11+ existe uma disparidade 
muito grande de pressupostos e de 
resultados, as estruturas têm dimensões 
completamente diferentes. Parecem, 
no entanto, estar todas empenhadas 
na oportunidade de se construírem 
imprevisíveis territórios de encontro, 
mesmo tendo consciência que isso 
exige um esforço suplementar de 
investimento. 

A língua é um obstáculo?

jlf Para concluir a ronda inicial, 
passaria agora a palavra a Joana Gomes 
Cardoso, para lhe perguntar como 
vê, a partir do GPEARI, a potencial 
internacionalização do tecido artístico 
português.

joana gomes cardoso Gostaria de 
partilhar convosco, de uma forma 
muito aberta, a minha opinião sobre 
algumas das questões aqui levantadas. 

opportunity to create unexpected spaces 
of encounter, despite the consciousness 
that this requires greater investment.

Is language an obstacle?

jlf To close the first round, I’d like to 
ask Joana Gomes Cardoso how she 
sees the internationalisation potential of 
the Portuguese artistic fabric, from the 
position of GPEARI. 

joana gomes cardoso I would like to 
share my opinion very openly about 
some of the things that have been 
brought up here, starting with the 
lack of strategy. In order to design a 
strategy it is necessary to have certain 
instruments of evaluation. When I 
took this position, the first study about 
internationalisation coordinated by 
the Observatory of Cultural Activities 
had just been released. It is an 
extremely valuable instrument that 
provides statistical data about the 
international circulation of Portuguese 
performances and the reception of 
foreign performances in Portugal. This 
information did not exist before, and 
it is absolutely vital to any strategic 
thinking about internationalisation. 
It’s true that there has been a certain 
lack of coordination among State 
institutions, but even in this area we 
have taken steps towards proximity. In 
November 2010 GPEARI and Instituto 
Camões signed a protocol to reconcile 
the strategies of the Ministry of Culture 
and the Ministry of Foreign Affairs, 
resulting, for example, in a conference 
on ‘external cultural action’ that brought 
diplomats, lecturers and cultural 
advisors together for the first time.
That being said, it is important to say 
that it is not enough for the State to have 
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Começando pela falta de estratégia: 
para se desenhar uma é necessário dispor 
de alguns instrumentos de avaliação. 
Quando tomei posse, constatei que 
acabava de ser disponibilizado o primeiro 
estudo sobre a internacionalização, 
coordenado pelo Observatório 
das Actividades Culturais. É um 
instrumento valiosíssimo, que nos 
fornece dados estatísticos sobre a 
circulação de espectáculos portugueses 
no estrangeiro e o acolhimento de 
espectáculos estrangeiros em Portugal. 
Esse levantamento não existia e é 
absolutamente vital para pensar a 
internacionalização de um ponto de 
vista mais estratégico. É verdade 
que tem existido alguma falta de 
concertação entre organismos estatais, 
mas também aqui temos vindo a fazer 
um trabalho de aproximação. O GPEARI 
e o Instituto Camões assinaram um 
protocolo em Novembro de 2010 para 
concertar a estratégia do Ministério da 
Cultura e do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, e desse protocolo já 
resultou, por exemplo, um seminário 
sobre “acção cultural externa” que 
juntou, pela primeira vez, diplomatas, 
leitores e conselheiros culturais.
Feito este preâmbulo, é importante dizer 
que não compete apenas ao Estado 
ter uma visão estratégica, essa visão 
deverá ser também uma preocupação 
dos agentes culturais no terreno. 
O Estado tem de ser acima de tudo 
um facilitador, concedendo apoios à 
circulação internacional, definindo áreas 
geográficas de actuação, apoiando a 
vinda de programadores estrangeiros a 
mostras de teatro e dança nacionais, etc. 
Mas não deveriam ser os organismos 
estatais a organizar essas mostras, não 
lhes compete escolher os artistas ou as 
estruturas que nelas devem participar. 

a strategic vision; this is a concern that 
should be shared by cultural agents 
working in the field. The State should 
be, above all, a facilitator, giving support 
to international circulation, defining 
geographic areas of focus, supporting 
the participation of foreign programmers 
in national showcases of theatre and 
dance, etc. But it should not be the 
State that organises those showcases 
or chooses the artists or organisations 
that should participate. Rui Horta 
mentioned our peripheral condition, and 
it does in fact penalise us. For example, 
a Belgian cultural agent, because 
he is geographically in the centre of 
Europe, can more easily establish 
international partnerships that are in 
turn important even in applications for 
EU funding. In this sense we are clearly 
at a disadvantage and the State should 
assume an equalising or compensatory 
role. We also talked about the privileged 
relationship we should have with 
Brazil and other Portuguese-speaking 
countries, but if we look at the data 
from the study by the Observatory of 
Cultural Activities that I referred to a 
moment ago, we see that the percentage 
of co-productions with those countries is 
ridiculous…

jb The poor working with the poor…

jgc I understand that there is a chronic 
deficit of funds and those funds that do 
exist have been put towards exchanges 
with Europe. There was a need for 
affirmation in that space, which is 
understandable considering how 
long we were distanced from it. But 
it is important that the organisations 
themselves channel some of their 
budgets towards fomenting this 
exchange with productions that have 
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O Rui Horta falava da nossa condição 
periférica e ela de facto penaliza-nos. 
Por exemplo, um agente cultural belga, 
por estar, geograficamente, no centro 
da Europa, tem mais facilidade em 
estabelecer parcerias internacionais 
que, por sua vez, são muito importantes 
até para as candidaturas aos fundos 
comunitários. Aí estamos claramente 
em desvantagem e o Estado deveria 
assumir um papel de equilíbrio, de 
compensação. Falou-se também das 
relações privilegiadas que deveríamos 
ter com o Brasil e com outros países 
de língua oficial portuguesa, mas se 
olharmos para os dados do estudo do 
Observatório das Actividades Culturais 
que referi há pouco, constatamos que a 
percentagem de co-produções com esses 
países é ridícula…

jb São pobres a trabalhar com pobres…

jgc Eu percebo isso, existe aí um 
défice crónico de apoios financeiros, 
e os poucos que existem têm sido 
canalizados para o intercâmbio com 
a Europa, até porque houve uma 
necessidade de afirmação nesse espaço, 
compreensível, se pensarmos que 
estivemos demasiados anos afastados 
dele. Mas é importante que sejam as 
estruturas a canalizar algumas das suas 
verbas para fomentar esse intercâmbio 
com produções onde reconheçam algum 
potencial de internacionalização, e não 
ficar eternamente à espera do apoio do 
Estado. O Rui Horta falava há pouco da 
explosão da dança portuguesa nos anos 
1980, e da necessidade – sobrevivencial, 
até – que os coreógrafos sentiram 
de se afirmar e financiar no circuito 
internacional…

potential for internationalisation and not 
wait eternally for support from the State. 
Rui Horta talked about the explosion 
of Portuguese dance in the 1980s and 
those choreographers’ need – in terms 
of survival, even – to be recognised and 
financed in the international circuit…

nc Note that dance was in fashion in 
the 1980s, which is something that has 
never happened with theatre…

jgc In regard to theatre, what I have 
remarked in the various meetings I 
attend is that the idea that language 
is a problem for internationalisation 
still holds. Obviously it is not and 
should not be an obstacle; on the 
contrary, theatre should be seen as a 
powerful instrument of promotion of the 
Portuguese language. Translation and 
subtitling should be supported, precisely 
to reinforce this role. 

nc All this talk about language as an 
obstacle is starting to be tiring because 
in fact there is an appetite for less 
accessible languages. Theatre audiences 
are attracted by a certain musicality of 
words, not just by their perceptibility. 
Besides that, theatre is a visual, auditory 
art. In this sense, it is a total art. 

jlf The whole story is tiring – I’ve been 
hearing that language promotion is a 
priority in national cultural policies for 
far too long. Normally, it comes down 
to the international promotion of a few 
writers, which is in itself curious since 
literature reaches a foreign public 
as a translation, not in Portuguese. 
It is obviously important to promote 
the values of our national literature 
abroad, but I don’t see this as a defence 
of the Portuguese language per se. 
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nc Atenção que a dança estava na moda 
nos anos 1980, o que nunca aconteceu 
com o teatro…

jgc Relativamente ao teatro, aquilo 
que constato das várias reuniões onde 
participo é que se mantém a ideia de 
que a língua é um problema para a 
internacionalização. Obviamente, não 
é nem deve ser um obstáculo, pelo 
contrário, o teatro devia ser encarado 
como um poderoso instrumento de 
promoção da língua portuguesa. 
A tradução e legendagem de espectáculos 
deveriam ser mais apoiadas, justamente 
para reforçar esse papel. 

nc Essa história da língua como 
obstáculo começa a ser cansativa, 
porque existe apetência por uma 
língua de difícil acesso, e os públicos 
de teatro também são atraídos por uma 
certa musicalidade das palavras, não 
apenas pela sua perceptibilidade. Para 
além disso, o teatro é uma arte visual, 
auditiva. Nesse sentido, é uma arte total.

jlf Essa história também é cansativa 
porque há já demasiado tempo que ouço 
falar que a afirmação nacional da língua 
é uma prioridade das políticas culturais 
nacionais. Normalmente, isso resume-
-se à promoção internacional de um ou 
outro escritor. Curiosamente, a literatura 
chega a públicos externos traduzida, não 
chega em português. É evidente que 
é importante promover externamente 
os valores literários nacionais, mas 
não me parece que isso defenda 
propriamente a língua portuguesa. 
Mas voltando à questão dos pobres 
a trabalhar com pobres. A França, a 
Inglaterra ou a Alemanha encaram a 
cultura do ponto de vista estratégico, 
diria mesmo geoestratégico, no sentido 

But returning to the question of the 
poor working with the poor. France, 
England and Germany approach culture 
strategically, geo-strategically even I 
would say, in the military sense of the 
term, in which the conquest of territory 
leads to the conquest of markets. We 
don’t do this. This incapacity cannot 
just be explained, in my opinion, by 
the fact that we are poor, but rather is a 
reflection of the position culture occupies 
in the general policy framework and 
in decision-makers’ understanding of 
what is fundamental and a priority. 
With Brazil, we subject ourselves to a 
certain cultural ‘colonisation’ dictated 
by the exposure we have had in the last 
years to the television industry, which is 
replicated in small theatre performances 
starring soap opera celebrities that 
have fantastic projection in the media 
and generate their own market. We’re 
talking about a country with 170 million 
inhabitants, of impressive vitality, that 
speaks our language. But is it still ours? 
I’m not even talking about accents, 
I’m talking about the actual internal 
morphological dynamics of the language 
that is contaminated by English, by the 
strong exposure the Brazilians have to 
North American culture. With Africa, 
there is another question that I think 
is important: theatre, as we know it, is 
not exactly the most cultivated art form 
in Africa. There are others, like dance, 
music, etc. But in the relationship with 
African countries we cannot magic away 
the economic question. Fernando was 
involved, like João, in the development 
of Cena Lusófona, working in this 
territory. What were the strategies 
that you considered important at the 
time in order to compensate for the 
insufficiencies we’ve mentioned, and 
what ultimately failed for the project not 
to become more structural?
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militar do termo, em que a conquista de 
territórios conduz depois à conquista 
de mercados. Nós não o fazemos, e esta 
incapacidade não se explica apenas, 
na minha opinião, pelo facto de sermos 
pobres, é antes um reflexo do lugar que 
a cultura ocupa no quadro das políticas 
gerais, e do entendimento dos decisores 
do que é fundamental e prioritário. 
Com o Brasil, sujeitamo-nos a uma 
certa “colonização” cultural, ditada 
pela exposição que temos tido nos 
últimos anos à indústria televisiva, que 
depois se vai replicando em pequenos 
espectáculos de teatro protagonizados 
por estrelas das telenovelas, que têm 
uma projecção mediática fantástica 
e geram o seu próprio mercado. 
Falamos de um país com 170 milhões 
de habitantes, com uma vitalidade 
impressionante, que fala uma língua 
que é a nossa. Mas será que ainda é 
a nossa? Não falo sequer do sotaque, 
falo da própria dinâmica interna da 
morfologia da língua, que está muito 
contaminada pelo inglês, pela exposição 
forte que os brasileiros têm à cultura 
norte-americana. Com África, coloca-se 
uma questão que me parece importante: 
o teatro, como nós o conhecemos, 
não é propriamente uma das formas 
mais cultivadas em África, há outras, 
como a dança, a música, etc. Mas no 
relacionamento com os países africanos 
não podemos de facto escamotear a 
questão económica. O Fernando esteve 
envolvido – à semelhança do João – no 
desenvolvimento do projecto da Cena 
Lusófona, que se propunha trabalhar 
nesse território. Quais as estratégias 
que consideraram importantes 
desenvolver na altura para colmatar as 
insuficiências de que falamos, e o que 
terá eventualmente falhado para que o 
projecto não se tornasse estruturante?

fmr I prefer the term ‘discontinuity’. 
I feel like some sort of European-
-African plunged in the Portuguese 
language, and therefore my field of 
action is multifaceted. My experiences 
in internationalisation were always 
carried out not with an obsession 
for the target-audience, but with 
an obsession for continuity and the 
creation of a solid base. In 1995 I was in 
Mozambique with a group of teachers 
in technical areas and in the areas of 
dramaturgy, scenography, directing, 
acting, etc. Isabel Lopes and I, against 
all expectations – in fact, we were 
accused of practising neo-colonialism 
– went to work on Gil Vicente with a 
group of 16, 17, 18 year old kids. We 
chose Auto da Índia [1509] because it 
is the only piece that has vaguely to do 
with the colonial experience and the 
Empire. The kids started reading and 
didn’t understand a thing. We decided 
to translate the archaic Portuguese of 
Vicente to the language of Maputo, 
the living language of the every day. 
And what happens? At the end of this 
process of translation, the kids started 
to understand the archaic Portuguese. 
They would say the new words like 
they were eating chocolate – when you 
say a word for the first time it’s a sort 
of orgasm, in the order of pleasure, of 
affection. In the end, they refused to 
perform the piece in their everyday 
language. This process of discovery of 
a sixteenth century Portuguese author 
was an extraordinary experience. 

jlf Don’t forget about Cena Lusófona…

fmr We have to get into the concrete 
dimension of things in order to 
talk about internationalisation and 
interculturalism because good 
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fmr Eu prefiro usar a palavra 
“descontinuidade”. Sinto-me 
uma espécie de europeu-africano 
mergulhado na língua portuguesa e, 
portanto, o meu território de actuação 
é multifacetado e as experiências de 
internacionalização foram sempre 
feitas não na obsessão do público-
-alvo, mas justamente na obsessão 
das continuidades, na criação de lastro. 
Em 1995, estive em Moçambique 
com um grupo de formadores na área 
técnica e nas áreas da dramaturgia, 
cenografia, encenação, interpretação, 
etc. Eu e a Isabel Lopes – contra todas 
as expectativas, aliás, e acusaram-nos 
de estarmos a praticar neo-colonialismo 
– fomos trabalhar Gil Vicente com um 
grupo de miúdos de 16, 17, 18 anos. 
Escolhemos o Auto da Índia [1509], 
porque era a única peça que tinha 
vagamente a ver com a experiência 
colonial, com o Império, e os miúdos 
começaram a ler e não perceberam 
nada. Decidimos então traduzir o 
português arcaico do Vicente para a 
língua de Maputo, uma língua viva, 
quotidiana. E o que é que acontece? 
No final desse processo de tradução, 
os miúdos começaram a perceber o 
português arcaico, e diziam aquelas 
palavras novas como se estivessem a 
comer chocolate, porque quando se diz 
uma palavra pela primeira vez é uma 
espécie de orgasmo, é da ordem do 
prazer, do afecto. No final, recusaram-se 
mesmo a representar a peça na língua 
que falavam todos os dias. Este processo 
de descoberta de um autor português 
do séc. XVI foi uma experiência 
extraordinária. 

jlf Não te esqueças da Cena Lusófona…

internationalisation comes from 
a process of deepening affective 
relationships, and those things take a 
long time. Otherwise, we are always 
on the surface of things, subservient to 
the logic of the showcase, distribution, 
circulation – today it’s these people, next 
year it’ll be others. It’s an idea that feeds 
into the opposite of what Cena Lusófona 
intended. We intended for there to be a 
specific project nucleus in each country 
that would understand and support the 
activities there, but it was impossible 
to materialise this ambition with the 
funding that was available. 

jlf Rui Horta wants to intervene in the 
discussion…

rh I do, because we are starting 
to go in an interesting direction. 
A moment ago in my contribution 
I was very clear, very pragmatic, about 
the importance of giving visibility to 
the invisible. What I mean is that we 
want our performances to circulate, 
to be seen, and so they have to be seen 
by the people who make opinions, 
who have the legitimacy to place them 
in an international circuit of opinion-
-makers. From there, if the performances 
are good, co-producers naturally 
come on board and opportunities 
arise. There’s a lot of talk about the 
sustainability of art, but it’s not limited 
to financing. There may be no money, 
but there are infrastructures. There 
is time to create; there are affinities, 
complicity between artists who want 
to collaborate, sometimes even for free. 
Even without money, we will continue 
to work. Sustainability also has to do 
with the invisibility of affection, which 
is indestructible, and with what we can 
do with the cultural infrastructures in 
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fmr É preciso entrar na dimensão 
concreta das coisas para se 
falar da internacionalização, da 
interculturalidade, porque só o processo 
de aprofundamento das relações 
afectivas gera a boa internacionalização, 
e essas coisas levam muito tempo. Caso 
contrário, estamos sempre à superfície 
das coisas, submetidos à lógica da 
montra, da distribuição, da circulação 
– hoje são estes, para o ano são outros. 
É uma ideia que alimenta o contrário 
daquilo que se pretendia com a criação 
da Cena Lusófona. Pretendia-se que em 
cada um dos países existisse um núcleo 
específico de afirmação do projecto, que 
pudesse perceber e apoiar tudo o que 
lá se fazia, mas com o financiamento 
disponível não foi possível estruturar 
essa ambição. 

jlf O Rui Horta quer intervir na 
conversa…

rh Quero, porque está a entrar numa 
direcção interessante. Há pouco, na 
minha intervenção, fui muito claro, 
muito pragmático, na importância de 
dar visibilidade ao invisível, ou seja: 
nós queremos que as nossas obras 
circulem, que sejam vistas, e têm de 
ser vistas por quem faz opinião, por 
quem tenha legitimidade para as colocar 
num circuito internacional de opinião, 
e a partir daí, se os espectáculos 
forem bons, surgem naturalmente co-
-produtores, surgem as oportunidades. 
Fala-se imenso da sustentabilidade 
da arte, mas esta não se resume ao 
financiamento: não há dinheiro mas 
existem equipamentos, há tempo para 
criar, há afectos, cumplicidades entre 
artistas que querem colaborar uns com 
os outros, por vezes até gratuitamente. 
Mesmo sem dinheiro, continuaremos 

the field. In recent years Portugal has 
restored dozens of theatres, which is 
extraordinary, but we haven’t dealt 
well with the question of contents, the 
endemic Portuguese problem. No one 
thought: let’s create breeding grounds, 
incubators, factories of content… O 
Espaço do Tempo responds to this state 
of affairs by investing in training and 
creation within a frame of international 
reciprocity. Last year, we received 
more than 200 requests for artistic 
residences. We accepted 36, about half 
foreign and half Portuguese artists, who 
work in a completely informal register, 
frequently established artists working 
with emerging artists. People have 
lunch together, look in on each other’s 
rehearsals, discuss texts, exchange 
experiences, construct personal and 
professional relationships. Sometimes 
magic happens, sometimes it doesn’t. 
This has been our experience in the 
last ten years, sometimes completely 
undervalued, but which is responsible 
for the internationalisation of dozens 
and dozens of Portuguese artists who 
are now working with people they met 
during these residencies. 
But returning to the question of 
affections, I would just like to add two 
notes because I was quite moved by 
what Fernando was just saying about 
the relationship with Portuguese-
-speaking countries. I also think that 
is the way things should go. We were 
a colonial power and now we don’t 
want to be a neo-colonial power. I am 
currently consulting on a project in Vale 
da Amoreira, a critical neighbourhood 
that is the gateway for many Africans 
into Portugal. I have been working there 
for two years. It’s an extraordinary place, 
and I think these art projects could be a 
way for us to reconcile with the 
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a trabalhar, e a sustentabilidade 
também tem a ver com a invisibilidade 
dos afectos, que são indestrutíveis, e 
com aquilo que conseguirmos fazer com 
os equipamentos culturais que estão no 
terreno. Portugal recuperou nos últimos 
anos dezenas de teatros, o que foi 
extraordinário, mas depois não lidámos 
bem com a questão dos conteúdos, que é 
endemicamente o problema português, 
porque ninguém pensou: vamos criar 
viveiros, incubadoras, fábricas de 
conteúdos… O Espaço do Tempo é 
uma resposta a este estado de coisas, 
porque aposta na formação e na criação 
dentro de uma lógica de reciprocidade 
internacional. No ano passado, 
recebemos mais de 200 pedidos de 
residência artística, e aceitámos 36, 
sensivelmente metade estrangeiros e 
metade portugueses, que trabalharam 
num registo completamente informal, 
frequentemente artistas estabelecidos 
a trabalhar com artistas emergentes. 
As pessoas almoçam juntas, espreitam 
os ensaios umas das outras, discutem 
textos, trocam experiências, constroem 
relações pessoais e profissionais, 
umas vezes acontece magia, outras 
vezes não acontece. Esta é a nossa 
experiência de dez anos, que por vezes 
é completamente desvalorizada mas que 
é responsável pela internacionalização 
de dezenas e dezenas de artistas 
portugueses, que estão neste momento a 
trabalhar com pessoas que conheceram 
nestas residências. 
Mas regressando à questão dos afectos, 
gostaria só de acrescentar duas notas, 
até porque fiquei muito sensibilizado 
com aquilo que o Fernando dizia há 
pouco sobre o relacionamento com os 
países de língua oficial portuguesa. 
Acho que também é por aí que as coisas 
devem caminhar. Fomos uma potência 

ex-colonies, especially since nowadays 
we import so many things from their 
cultural origins. Just look at some of 
the phenomena of urban culture, like 
kuduru, running in the veins of our 
youth living in the periphery of large 
cities, not to mention high quality 
African literature. I believe in the 
necessity of establishing exchange 
grounded in emotional affinities, 
but I also invest in exchanges based 
on material necessities. I feel close 
to people in the Mediterranean 
basin, because it is my culture, but I 
collaborate more frequently with people 
from the North of Europe, like the 
Scandinavians, for example. Why? We 
have sun; they don’t have sun. They 
have money; we don’t have money. We 
have a measure of madness; they have 
a measure of control. The collaborations 
that function in the long term are those 
that are totally complementary. 

“This is Europe”

jgc The Ministry of Culture is 
currently developing a project with the 
Community of Portuguese-Speaking 
Countries. The idea is to create an 
artistic residency that would circulate 
through all of the countries, in part 
because African artists don’t know each 
other and don’t know what the others 
are doing. These artists have serious 
mobility problems in the European 
space. I don’t just mean financial 
problems, also bureaucratic. During 
a conference we organised to discuss 
these problems, Kalaf Angelo [Angolan 
musician, leader of the band Buraka 
Som Sistema] complained that every 
three months he has to go to the Foreign 
Nationals and Borders Service to request 
visas to tour in Europe. And when the 
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colonial e agora não queremos ser uma 
potência neo-colonial. Presentemente, 
sou consultor de um projecto no Vale 
da Amoreira, um bairro crítico que é a 
porta de entrada de muitos africanos 
em Portugal. Trabalho lá há dois anos, 
é um sítio extraordinário, e penso que 
esse projecto artístico poderá ser um 
caminho para nos reconciliarmos com as 
ex-colónias, até porque neste momento 
nós já importamos muitas coisas das 
suas origens culturais: basta ver alguns 
fenómenos de cultura urbana, como o 
kuduru, que entra directamente nas 
veias dos nossos jovens que vivem 
nas periferias das grandes cidades, já 
para não falar de literatura africana 
de grande qualidade. Acredito na 
necessidade de estabelecer trocas com 
base em afinidades emocionais, mas 
também invisto naquelas que faço com 
base em necessidades materiais. Sinto-
-me muito próximo das pessoas da bacia 
do Mediterrâneo, porque é a minha 
cultura, mas com quem eu colaboro mais 
regularmente é com as pessoas do Norte 
da Europa, com os escandinavos, por 
exemplo. Porquê? Nós temos sol, eles 
não têm sol, eles têm dinheiro, nós não 
temos dinheiro, nós temos uma dose de 
loucura, eles têm uma dose de controlo. 
As colaborações que funcionam no 
longo prazo são aquelas em que existe 
também uma total complementaridade. 

“Isto é a Europa”

jgc O Ministério da Cultura está a 
desenvolver neste momento um projecto 
com a Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa. Trata-se de criar 
uma residência artística que possa 
circular por todos esses países, isto 
porque os próprios artistas africanos 
não se conhecem, não sabem o que é 

papers are not issued in time, he has 
to cancel concerts. These obstacles do 
not exist in the scientific community. 
A scientist has no problem when he 
goes to the Portuguese embassy in 
Luanda to request a visa to participate 
in a colloquium at Fundação Calouste 
Gulbenkian. An artist has problems, 
even with an identical invitation. So 
there are very concrete issues that 
are being worked on. A moment 
ago, when Fernando was telling that 
extraordinary story about the discovery 
of Gil Vicente in Mozambique, I was 
thinking about how interesting it 
would be to share that experience 
with the institutions responsible for 
language promotion because that 
preconception – that understandably so 
irritates you – exists and has practical 
effects. But in this attempt to challenge 
established paradigms, I have found 
other institutional interlocutors to be 
receptive. And it’s worth adding that 
the difficulties are not always financial. 
I just discovered, in a meeting with the 
Portuguese Institute for Development 
Support [IPAD], that there are funds 
available for training, under capacity-
-building, that could be channelled 
to the cultural sector. 

rh If you continue to do that kind of 
work, we’ll have a very different budget 
for culture…

jgc That is the goal, to work in synergy 
and make use of all available resources. 
In this specific case, the goal is to 
make the area of cultural cooperation 
more dynamic within the framework 
of general ‘cooperation’ policies. We 
realised that training is an area that 
fits IPAD’s criteria. We are preparing 
an application to respond to a training 
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que os outros estão a fazer. E existem 
problemas graves de mobilidade desses 
artistas no espaço europeu, e não falo só 
de problemas financeiros, são também 
de natureza burocrática. Num seminário 
que organizámos para discutir esses 
problemas, o Kalaf Angelo [músico 
angolano, líder da banda Buraka Som 
Sistema] queixou-se de que tinha de 
ir de três em três meses pedir junto do 
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
um visto para poder partir em digressão 
pela Europa. E quando os papéis não 
são emitidos a tempo, têm de cancelar 
concertos. Na comunidade científica 
não existem estes obstáculos. Um 
cientista não tem problemas quando vai 
à embaixada portuguesa em Luanda 
pedir um visto para participar num 
colóquio promovido pela Fundação 
Calouste Gulbenkian. Um artista tem, 
mesmo quando recebe convite idêntico. 
Portanto, há aqui problemas muito 
concretos que estão a ser trabalhados. 
Há pouco, quando o Fernando 
contava aquela história extraordinária 
da descoberta do Gil Vicente em 
Moçambique, pensei em como seria 
interessante que estas experiências 
pudessem ser partilhadas junto de 
instituições que têm responsabilidades 
na política de promoção da língua, 
porque esse preconceito – que 
compreensivelmente tanto vos irrita 
– existe e tem efeitos práticos. Mas 
nesta tentativa de contrariar alguns 
paradigmas estabelecidos, tenho 
encontrado receptividade junto de 
outros interlocutores institucionais. 
E convém acrescentar que nem sempre 
as dificuldades são de ordem financeira. 
Descobri há pouco tempo, numa reunião 
com o Instituto Português de Apoio ao 
Desenvolvimento [IPAD], que existiam 
fundos para a área da formação, dentro 

request received by the Institute for 
Museums and Conservation from 
Mozambique and Cape Verde.

nc It’s important to highlight that 
misconceptions about language aren’t 
only external. We also have them; 
it’s also internal. When I talk about 
nationalisation, that’s exactly what I 
mean. When we publish a theatre text 
or a DVD recording of a performance, 
or organise a dramaturgy seminar, it 
is part of an effort to spread our work 
in Portugal more than to project it to 
the exterior. All of these questions pass 
through language because language 
expresses a certain reality. Literature is 
not a sequence of puns; it is a dimension 
of a broader discourse. The problem is 
just this: how can we make all of this 
rest on the question of language? And 
note that theatre is not just language; 
theatre is the confluence of all 
languages. 

fmr I had an extraordinary experience 
in Cluj, Romania with Ella, a play by the 
German author Herbert Achternbusch, 
performed in Portuguese and subtitled 
in Romanian and Hungarian. I have 
to say it was unbelievable how that 
audience reacted to the text. This is 
Europe. 

jb I’m recalling now one of O Bando’s 
pieces, Horas do Diabo, performed by 
a Turkish actress, a Polish actor and a 
Portuguese actress. It was based on a 
text by Fernando Pessoa, about this idea 
he defends that all religions are more 
or less the same, that everyone says the 
same thing even though they may think 
they are saying very different things. 
When we performed in Krakow, Poland 
the audience listening to the Polish actor 
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de uma lógica de capacitação, fundos 
que eventualmente poderiam ser 
canalizados para o sector cultural.

rh Se continuares a fazer esse trabalho, 
vamos ter um orçamento para a cultura 
bem diferente…

jgc O objectivo é exactamente esse, 
trabalhar em sinergia e aproveitar todos 
os recursos disponíveis. Neste caso 
concreto, dinamizar a área específica da 
cooperação cultural, dentro do quadro 
geral das políticas de “cooperação”. 
Percebemos que a formação é uma 
área que tem enquadramento nos 
critérios do IPAD e estamos a preparar 
uma candidatura para um pedido 
de formação que o Instituto dos 
Museus e da Conservação recebeu 
de Moçambique e Cabo Verde.

nc É necessário sublinhar que o 
preconceito da língua não existe apenas 
em relação ao exterior, é nosso, é 
interno. Quando falo de nacionalização, 
falo exactamente disso. O nosso esforço 
para editar um texto de teatro, para 
editar a gravação de um espectáculo 
em DVD ou para fazer um seminário 
de dramaturgia é feito para divulgar 
o nosso trabalho em Portugal, mais 
do que para o projectar depois para o 
exterior. E todas estas questões passam 
prioritariamente pela língua, porque ela 
expressa uma determinada realidade, 
a literatura não é uma sequência de 
trocadilhos, é de facto a dimensão de um 
discurso alargado, e o problema é esse: 
de que maneira é que nós podemos 
fazer assentar tudo isto na questão da 
língua? E atenção que o teatro não é só 
língua, o teatro é confluência de todas 
as linguagens.

could perceive what was being said 
while the other actors spoke the same 
text in the other languages, creating 
contrasts and internal contradictions. 
These linguistic difficulties can also 
lead to dramaturgical solutions. But I 
feel that currently there is less appetite 
abroad for listening to Portuguese. And 
not just Portuguese, I think the pleasure 
of listening to the sonority of other 
languages no longer exists, without 
access to the explicit explanation 
provided by subtitles. English today is 
a monopolising language, oppressive, 
that is in all likelihood creating other 
auditory, perceptive habits…

rh But language can also be a source 
of pride, an affirmation of difference. 
Let me tell you this marvellous thing 
I learned from a choreographer: we 
have in our bodies a way of dancing 
that is Portuguese. What we don’t 
have is people writing and reflecting 
about this. But we see Paulo Ribeiro, 
Clara Andermatt or Vera Mantero, 
and all of them have a way of dancing 
that is completely Lusitanian and 
contemporary. I can’t explain it well, I 
don’t know if it has to do with a nervous 
posture of the body – because even 
when we are calm we are never serene 
– or with our sense of humour because 
we know how to laugh at ourselves 
in our choreographies… Even in the 
body there is a different way of being 
Portuguese. 

jlf The question of English as a 
hegemonic language brings up another 
contemporary reality in Europe. We 
have this overwhelming thing that could 
make Europe not some sort of new 
power, but a power with totally different 
roots: we have 23 official languages 
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fmr Tive uma experiência extraordinária 
em Cluj, na Roménia, com Ella, um 
espectáculo de um autor alemão, 
Herbert Achternbusch, falado em 
português e legendado em romeno 
e húngaro. Devo dizer que foi 
inacreditável o modo como aquele 
público reagiu ao texto. Isto é a Europa.

jb Estou a lembrar-me agora de um 
espectáculo do Bando, Horas do Diabo, 
interpretado por uma actriz turca, um 
actor polaco e uma actriz portuguesa. 
Era a partir de um texto de Fernando 
Pessoa, sobre a ideia, que ele defende, 
de que as religiões são todas mais ou 
menos parecidas, que as pessoas estão 
todas a dizer a mesma coisa, pensando 
estar a dizer coisas muito diferentes. 
Quando actuámos em Cracóvia, na 
Polónia, o público que ouvia o actor 
polaco tinha a percepção do que estava 
a ser dito e como os outros actores 
enunciavam o mesmo texto, noutra 
língua, isso propiciava contrastes e 
contradições internas. Estas aparentes 
dificuldades linguísticas também 
podem ajudar a encontrar soluções 
dramatúrgicas. Mas actualmente sinto 
que já não há tanta apetência para 
ouvir falar português no estrangeiro. 
E não é só o português, creio que já não 
existe o prazer de ouvir a sonoridade 
de outras línguas, quando não se 
tem acesso à explicitação dada pela 
legendagem. O inglês é hoje uma 
língua monopolizadora, opressiva, 
que eventualmente está a criar outros 
hábitos de audição, de percepção… 

rh Mas a língua também pode ser um 
motivo de orgulho, de afirmação dessa 
nossa diferença. Deixem-me dizer uma 
coisa maravilhosa que aprendi com 
um coreógrafo: nós temos no corpo 

and three alphabets, and despite this 
diversity, we are able to organise and do 
things together. And the adventure of 
being European in the present moment 
clearly implies speaking three or four 
languages – which the next generations 
will, and in so doing, they will have 
ways of managing reality that can 
adapt to new circumstances. Thinking 
in French is not the same as thinking 
in Portuguese, which is not the same 
as thinking in English. Or better yet, 
it might not be very different, but the 
contours of the language itself and 
the cultural references that follow it 
are different. In this (A)mostra we’re 
presenting a piece by Rui Horta called 
Local Geographic, which is performed 
by an Australian and reflects precisely 
on the search for identity. As this 
practise of artistic residencies becomes 
rooted around the world, as artists move 
from one place to the next, is there a 
risk that we will lose our own way of 
dancing in Portuguese, lose something 
of our identity? And if we do run this 
risk, is it necessarily bad?

rh I am contaminated, infected, a mutt. 
I have lost my purity with time, more and 
more as time goes on. Local Geographic 
is becoming an absolutely incredible 
case, performed by an Australian in 
English, circulating in Portugal subtitled 
in Portuguese. It’s a performance on the 
border. Anton Skrzypiciel dances maybe 
0.5% of the time, and then he has a text 
and we enter the land of theatre, but it 
is classified as a dance performance… 
All of these contaminations of languages 
and disciplines are inevitable in our 
time and are generically positive. In the 
end, the most important thing in art is 
the individual and his discourse, always 
idiosyncratic, and I don’t mean this in 
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uma maneira de dançar portuguesa, 
não temos é pessoas a escrever e 
a reflectir sobre isso. Mas vemos o 
Paulo Ribeiro, a Clara Andermatt ou 
a Vera Mantero, e todos eles têm uma 
maneira que é completamente lusitana e 
contemporânea de dançar. Não consigo 
explicar bem, não sei se tem a ver com 
a postura nervosa do corpo – porque 
mesmo quando estamos calmos nunca 
estamos serenos – ou com o sentido 
de humor, porque sabemos rir de nós 
próprios nas nossas coreografias… Até 
no corpo há uma maneira diferente de 
ser português.

jlf A questão do inglês como língua 
hegemónica cruza-se também com 
uma outra realidade contemporânea 
que é a Europa. Temos esta coisa 
assombrosa, que poderia tornar a 
Europa não numa espécie de nova 
potência, mas numa potência de raiz 
completamente diferente: temos 23 
línguas oficiais, três alfabetos e, apesar 
de toda essa diversidade, conseguimo-
-nos organizar para fazer coisas em 
conjunto. E a aventura de ser europeu 
neste momento implica claramente falar 
três ou quatro línguas, que as próximas 
gerações falarão, e ao fazê-lo terão 
formas de maneio da realidade que se 
podem adaptar às novas circunstâncias. 
Pensar em francês não é a mesma coisa 
que pensar em português, que não é a 
mesma coisa que pensar em inglês. Ou 
melhor, pode não ser muito diferente, 
mas as curvas trazidas pela própria 
língua, e as referências culturais que 
vêm atrás dessa língua, são outras. 
Vamos apresentar nesta (A)mostra um 
espectáculo do Rui Horta chamado Local 
Geographic, que é interpretado por um 
performer australiano e que reflecte, 
aliás, sobre a busca de identidade. Todo 

the sense of mannerisms. Every artist 
will say what he has to say, with his own 
urgency and his own modus operandi. 
For years I was alternately classified as 
a German or a Portuguese artist. This 
classification doesn’t bother me, it never 
has. What really concerns me is when 
we begin to contaminate our ways of 
thinking and acting. 

jb I agree and disagree. Transdisciplinarity 
has contaminated the formulaic 
conservative theatre in a positive 
way, but it produces hybrid pieces. 
It is a fleeting moment, perhaps 
eternally fleeting. There will always be 
theatre and there will always be theatre 
authors. The influence of dance, of 
performance artists, of story-tellers 
and of entertainers is stimulating, 
but I dare say that there will always 
be actors and characters. Theatre 
must renew itself within theatre. 
And dance must renew itself within 
dance. Our referential identities are 
in constant mutation, subject to the 
most unpredictable influences. Even 
in regard to a specific territory, mental 
and physical, it is indispensible that 
we consider the constant mobility. 
We think that our Portuguese identity 
is unchanging because we forget that 
the Celts and the Arabs were here. 
We recreate new coherences in identity 
around a language that is also discretely 
mutating, and that is what is so lovely. 
I believe that today’s Europe should 
work to implement contrasts more than 
similarities. Didn’t we see, just now, 
right next to Teatro Nacional D. Maria II, 
the colours, voices and accents of the 
African people that have healthily taken 
over this place? Sharing the Portuguese 
language with such large and distant 
countries gives me the strange sensation 
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o enraizamento da prática de residência 
artística um pouco por todo o mundo, 
em que os artistas se vão deslocando, 
não cria depois o risco de perdermos 
essa maneira própria de dançar em 
português, de perdermos algo que seja 
mais identitário? E se corrermos esse 
risco, isso é necessariamente mau?

rh Eu sou um contaminado, um 
infectado, um cão rafeiro, fui perdendo 
a pureza ao longo dos tempos, e isso 
acontece-me cada vez mais. O Local 
Geographic está a tornar-se um caso 
absolutamente incrível, porque é um 
espectáculo que não é sobre Portugal, 
é sobre o Alentejo, feito por um 
australiano, em inglês, e que circula 
em Portugal legendado em português. 
E é um espectáculo de fronteira, 
porque o Anton Skrzypiciel talvez 
dance 0,5% do tempo, e depois tem 
um texto para dizer e aí entramos no 
território do teatro, mas é classificado 
como espectáculo de dança… Portanto, 
todas estas contaminações de línguas 
e disciplinas são uma inevitabilidade 
do nosso tempo, e são genericamente 
positivas. No fundo, o mais importante 
na arte é o indivíduo e o seu discurso, 
e estes serão sempre idiossincráticos, 
e não o digo no sentido maneirista do 
termo. O que cada artista tiver para 
dizer vai dizê-lo com a sua urgência, 
com o seu modus operandi. Durante 
anos fui sendo classificado ora como 
artista alemão ora como artista 
português. Esta classificação não me 
preocupa, nunca me preocupou, aliás. 
O que verdadeiramente me preocupa é 
quando nos começamos a contaminar na 
maneira de pensar e agir.

jb Estou e não estou de acordo. A 
transdisciplinaridade vem contaminar 

that they could have been my ancestors. 
The notion of internationalisation also 
has to do with the relationships we 
are able to establish with the various 
communities that meet here. We cannot 
forget that we also know what it is to be 
an emigrant. 

fmr To end this session, I would just 
like to go back to a point that João 
made and that I consider essential: the 
theatre authors. The great tradition of 
internationalisation in the European 
context is the tradition of the written 
word that was born with the Greeks 
and crossed the centuries to today. I am 
participating in this discussion because 
I am involved with a play called The 
Dying of Today by Howard Barker. It’s 
a poetic construction around an episode 
of the Peloponnesian war from 413 
BC, as told by historian Thucydides. 
Barker takes that story and rewrites it, 
and as we read the text we understand 
quite clearly that in that episode of the 
destruction of the Greek armada in 
the port of Syracuse are the echoes of 
the central events of the construction 
of the Europe of our times, namely the 
question of the Holocaust. Suddenly 
all of the ghosts re-emerge, as well as 
our own relationship with our origins. 
Whether we like it or not, we continue 
to have a very strong relationship to 
that first European culture, the Greeks, 
to mythological tradition and the first 
experiments in rationality. In The Dying 
of Today, Barker evokes that memory 
in an extremely vivid way and resituates 
it after we experience, in the theatre, 
the primacy of the visual, the defence 
of the unilateralism of the work of the 
body, etc. All of these more ‘extremist’ 
experiences, by radicalising some 
things, allow us to reach others – that 
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positivamente a formatação demasiado 
previsível de um teatro conservador, 
mas produz obras híbridas. É um 
momento passageiro, quem sabe 
eternamente passageiro. Haverá 
sempre teatro e haverá sempre autores 
de teatro. A influência da dança, dos 
performers, dos contadores e dos 
entertainers é estimulante, mas ouso 
dizer que existirão sempre actores e 
personagens. É dentro do teatro que 
o teatro tem de se renovar. É dentro da 
dança que a dança tem de se renovar. 
As nossas identidades de referência 
estão em constante mutação, sujeitas às 
mais imprevisíveis influências. Mesmo 
em relação a um dado território, mental 
e físico, é indispensável considerar a 
constante mobilidade. Pensamos que a 
nossa identidade enquanto portugueses 
é imutável, porque já nos esquecemos 
que tivemos cá os celtas e os árabes. 
Recriam-se novas coerências identitárias 
em torno de uma língua também ela 
discretamente mutante, e isso é que 
é lindíssimo. Acredito que a Europa 
de hoje deve implementar mais os 
contrastes do que as similitudes. Não 
vimos, ainda agora, aqui mesmo ao 
lado do Teatro Nacional D. Maria II, 
as cores, as vozes e os sotaques desta 
gente africana que saudavelmente 
tomou conta deste lugar? A partilha 
da língua portuguesa em países tão 
grandes e tão distantes dá-me a 
estranha sensação de eles poderem ter 
sido os meus antepassados. A noção 
de internacionalização também passa 
pela relação que formos capazes de 
estabelecer com as várias comunidades 
que aqui se cruzam. Não podemos 
esquecer que também sabemos o que 
é ser emigrante.

is undeniable. But this text of Barker’s, 
an absolutely unconventional object, 
plays with all of these classical 
references that for us, or at least for me, 
are the foundation of the idea we have 
of Europe. 

Transcribed by Cristina Carvalho and edited by 

João Luís Pereira. 

Translated by Carla Nobre Sousa.
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fmr Para terminar a sessão, gostaria 
só de pegar num ponto que o João 
referiu e que considero essencial: 
os autores. A grande tradição de 
internacionalização no contexto europeu 
é a tradição da escrita, que nasceu 
com os Gregos, atravessou séculos e 
chegou-nos até hoje. Participo nesta 
conversa porque estou envolvido num 
espectáculo que se chama A Morte do 
Dia de Hoje, do Howard Barker. É uma 
construção poética feita em cima de 
um episódio da Guerra do Peloponeso, 
ocorrido em 413 a.C. e relatado pelo 
historiador Tucídides. Barker pega 
nesse relato e reescreve-o, e ao lermos 
o texto percebemos claramente que 
naquele episódio da destruição da 
armada grega no porto de Siracusa 
ecoam os acontecimentos centrais 
que construíram a Europa do nosso 
tempo, nomeadamente a questão do 
Holocausto. De repente reemergem 
todos os fantasmas, e reemerge toda a 
nossa própria relação com as origens. 
Quer queiramos quer não, continuamos 
a ter uma relação muito forte com 
essa primeira cultura europeia, que é 
a cultura grega, que é a relação entre 
a tradição mitológica e as primeiras 
experiências da racionalidade. Em 
A Morte do Dia de Hoje, Barker 
convoca essa memória de uma forma 
extremamente viva, e recoloca-a depois 
de, no teatro, termos passado por 
experiências como o primado do visivo, 
a defesa da unilateralidade do trabalho 
do corpo, etc. Todas estas experiências 
mais “extremistas”, digamos assim, 
ao radicalizarem algumas coisas 
permitiram também chegar a outras, 
é inegável. Mas este texto do Barker, 
que é um objecto absolutamente não 
convencional, joga com todas estas 

referências clássicas que para nós, ou 
pelo menos para mim, fundam a ideia 
que temos da Europa.

Conversa transcrita por Cristina Carvalho 

e editada por João Luís Pereira. 
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A MORTE dO pALHAçO
Mosteiro 
São Bento 
da Vitória

28 Abr/Apr
15 Mai/May 2011
qua-dom/wed-sun 
21:30 

criação/creation Teatro O Bando

texto/text Raul Brandão
dramaturgia e encenação/dramaturgy and direction João Brites
libreto/libretto Nuno Júdice
composição musical/musical composition José Mário Branco
direcção musical/musical direction Jorge Salgueiro
espaço cénico/scenic design Nuno Carinhas
oralidade/orality Teresa Lima 
corporalidade/corporality Jo Stone
figurinos/costume design Clara Bento
adereços/props Fátima Santos
desenho de luz/light design Rui Simão 
desenho de som/sound design Joel Azevedo
assistência à direcção artística/artistic direction assistance António Braga da Silva

actores/actors Ana Brandão Dona Felicidade Poeta; guilherme Noronha Pita 
Anarquista Chulo; paulo Castro Palhaço Faz-Tudo
cantores/singers Christian Luján barítono/baritone Maurício Filósofo Santo Onofre; 
diogo Oliveira barítono/baritone Doido Rei Clown; Inês Madeira contralto 
Serena Rainha Clown; paulo Carrilho tenor Ladrão Dono do Circo; 
Sara Belo soprano Eponina Princesa Trapezista
bailarina/dancer Sandra Rosado Camélia 
maestro Jorge Salgueiro Lídio
músicos/musicians Bruno Sousa viola de arco/viola; Catarina Claro violoncelo/violoncello; 
Jacinto Loy perez Rodriguez percussão/percussion; Marisa Correia flauta/flute; Ricardo 
Sousa acordeão/accordion; Rogério Monteiro violino/violin; Sara Araújo clarinete/clarinet

coordenação geral/general coordination Sara de Castro
coordenação de produção/production coordination Ana do Rosário de Bragança
direcção de cena e montagem/stage manager and setting Fátima Santos
relações institucionais/institutional relations Hugo Sousa
comunicação e conteúdos/communication and contents Miguel Jesus
relações internacionais e públicos organizados/international relations 
and organised audiences Raul Atalaia
assistência de produção/production assistance Elsa Ferreira
apoio técnico som/sound technical support ponto zurca (Sérgio Milhano, Tiago Romão)
tesouraria/treasurer Cristina Sanches
acolhimento/hosts Manuela Mena, Francisca Fraga
limpeza/cleaning Lucia Cornelia Rus
logística e manutenção do espaço/space logistics and maintenance Nicolae daniel

esTreIa/PremIere
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mestra de costura/chief seamstress Teresa Louro
costureiras/seamstresses Maria José Baptista, Maria José Fernandes, Natália Ferreira, 
palmira Abranches
assistentes estagiários/assistants-in-training João Neca, Mónica Carrusca, patrícia 
Moreira
agradecimento/thanks Maria João Reynaud

co-produção/co-produced by Teatro O Bando, TNSJ

duração aproximada/playing time 2:00
classificação etária M/16 anos/recommended for Ages 16 and up

O Teatro O Bando é uma estrutura financiada e apoiada por/
Teatro O Bando is a structure financed and supported by: 
O Teatro O Bando é parceiro da rede/
Teatro O Bando is a partner of: 

Espectáculo em língua portuguesa, legendado em inglês/
Performance in Portuguese subtitled in English
tradução para legendagem/translation for subtitling Rui pires Cabral
legendagem/subtitling Cristina guimarães

De uma galeria de figuras marginais 
que se encontram de passagem no seu 
percurso infindável, de uma colecção 
de refugiados cujo olhar está sempre à 
espera de um Verão que nunca chega, 
surge-nos um palhaço indigente que 
se ergue contra o mundo, “como se 
um bicho de esgoto criasse asas e se 
pusesse a voar”. Passados vinte anos, 
o Teatro O Bando regressa às palavras 
de Raul Brandão (1867-1930) e à música 
de José Mário Branco, mas a este 
gesto dificilmente poderíamos chamar 
reposição, porque no caso concreto 
destes incansáveis alquimistas, uma 
nova paisagem cénica e uma nova visão 
dramatúrgica implicam necessariamente 
outras formas de organização e 
percepção. A Morte do Palhaço que co-
-produzimos e apresentamos no claustro 
do Mosteiro de São Bento da Vitória é 

Out of a gallery of marginalised 
characters whose endless paths cross 
once in a while, out of a collection of 
refugees always on the lookout for a 
summer that never comes, an indigent 
clown emerges, rising himself against 
the world, ‘as if some vermin from the 
sewer had grown wings and started to 
fly’. Twenty years later, Teatro O Bando 
returns to the words of Raul Brandão 
(1867-1930) and to the music of José 
Mário Branco, but we could hardly 
call that a rerun, because in the minds 
of these tireless alchemists to insert a 
show in a new scenic landscape and 
dramaturgic vision necessarily entails 
new ways of organising and perceiving 
it. This A Morte do Palhaço [The 
Clown’s Death], which we co-produce 
and present at the cloister of the São 
Bento da Vitória Monastery, is a show 
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um espectáculo onde a luta quotidiana 
se aproxima dos sonhos, ainda que para 
tal tenha de sacrificar a realidade. Um 
espectáculo que procura derrubar portas 
invencíveis, portas que não se abrem, 
que não se vergam e que só cedem sob 
o peso de uma vida, pois sempre morre 
alguém para que a humanidade dê um 
novo passo. Passados vinte anos, João 
Brites regressa inquieto aos mesmos 
pontos de interrogação: “Quais são os 
nossos sonhos e quimeras? E que força 
precisamos para os atingir? E quem são 
os nossos pares nesta luta?”

in which everyday life comes closer to 
dreams, even though it has to sacrifice 
reality for that. This production aims at 
breaking down invincible doors, doors 
that will not open, that will not bend and 
will only break under the weight of a 
life, because someone must always die 
for humanity to take one step forward. 
Twenty years later, João Brites restlessly 
returns to the same questions: “What are 
our dreams and desires? What strength 
do we need to attain them? And who 
will stand by us in that struggle?”

Neste claustro do Mosteiro de São Bento 
da Vitória, o Teatro O Bando estreava, 
em 1996, Balada de Garuma. A noite 
resfriava o chão pedregoso de um 
claustro que não estava ainda coberto. 
As bocas rasgadas das personagens, 
que subiam e desciam as escadas do 
seu efémero sucesso, denunciavam num 
sarcasmo cadavérico como é vão viver 
tão momentâneas glórias. Ao longo de 
muitos anos, as sucessivas passagens 
pelo Porto desenham um rastro de 
poeira na nossa memória. Ficam os 
amigos que agora têm a idade de serem 
avós. Ficam as sensações espectrais 
das pessoas, como se qualquer coisa 
continuasse connosco e se abrigasse 
irredutível debaixo da pele. Por isso, 
quando actuámos pela mão de Ricardo 

dE ALgUMA MANEIRA ESTAMOS SEMpRE 
dE pASSAgEM
SOMEHOW WE ARE ALWAyS pASSINg THROUgH 
joão brites

In this same São Bento da Vitória 
Monastery, Teatro O Bando premiered, 
in 1996, Balada de Garuma. The night 
air chilled the stony floor of the cloister, 
which at the time lacked a roof. The 
contorted mouths of the characters, as 
they climbed up and down the ladders 
of their ephemeral success, denounced 
with corpse-like sarcasm how vain it 
is to experience such fleeting glories. 
Over many years, a succession of 
journeys to Porto has left a trail of dust 
in our memory. There are friends, now 
old enough to be grandparents. There 
are spectral sensations of people, as 
if something had remained with us, 
sheltering itself inflexibly under our 
skins. Back in 2004, we brought to the 
Teatro Nacional São João’s stage, 
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Pais com o Ensaio Sobre a Cegueira, 
em 2004, no Teatro Nacional São João, 
e agora, quando voltamos com Nuno 
Carinhas a partilhar o prazer de nos 
reencontrarmos neste texto de Raul 
Brandão, retornamos a uma casa onde 
ficaram restos de nós nas pessoas que 
ainda aí trabalham e percebemos 
como é saudável rendermo-nos ao 
mútuo carinho e empenho profissional. 
É bom sentir que, ao se construírem 
excepcionais lugares de passagem como 
este, vamos conseguindo equilibrar 
melhor os nossos passos num mundo 
que parece estar quase sempre a 
implodir. Há vinte anos, A Morte do 
Palhaço passava de raspão no Rivoli 
depois de uma curta carreira no Teatro 
Maria Matos, em Lisboa. Xara era 
o nome da égua que apenas entrou 
uma vez em cena mas que acabaria 
por inspirar Rui Aguiar, que pintava 
todos os dias, no palco, os quiméricos 
cavalos que habitavam o imaginário 
dos outros palhaços. Ao perder-se no 
tempo, a carismática música de José 
Mário Branco desperta cada vez mais 
o desejo de a tornar a ouvir ao vivo. Ao 
encontrar-me recentemente com Nuno 
Júdice pressinto, nas poucas palavras 
que trocámos, que também para ele 
faz sentido a actualização desta obra 
literária de referência. 
A versão dramatúrgica agora elaborada 
preserva a música e o libreto da primeira 
versão, mas contextualiza o conjunto 
reinscrevendo-o noutra narrativa 
subliminar. Reorganiza as situações 
resultantes dos vários contos cruzados 
em torno de uma problemática de pendor 
mais sacrificial do que depressivo. 

Nesta adaptação cénica, um grupo 
de refugiados, evitando um qualquer 
cataclismo ou afastando-se de uma zona 

by invitation of Ricardo Pais, our 
production of Ensaio Sobre a Cegueira. 
Now, we return with Nuno Carinhas 
to present this text by Raul Brandão, 
and we realise we are back in a house 
where traces of us have been left in the 
people who still work there, and that 
it is healthy to enjoy mutual affection 
and professional commitment. It is 
good to feel that, by creating such 
remarkable places of passage as this 
one, we manage to bring some balance 
to our steps, in a world that usually 
seems about to implode. Twenty years 
ago, The Clown’s Death made a fleeting 
appearance at Rivoli, after a brief career 
at Lisbon’s Teatro Maria Matos. Xara 
was the name of the mare who only 
appeared once on stage, but which 
would eventually give Rui Aguiar, who 
used to paint every day on the stage, 
inspiration for the chimerical horses who 
peopled the other clowns’ imaginations. 
As it loses itself in time, José Mário 
Branco’s charismatic score increases 
our desire to once again hear it played 
live. Recently, I met Nuno Júdice, and 
the few words we exchanged gave me 
the impression that a new look at this 
literary classic also makes sense to him. 
The present stage version preserves 
the music and lyrics of the original 
production, but recontextualises the 
whole by inscribing it into a different 
subliminal narrative. Situations drawn 
from the various intersected stories are 
reorganised around a thematic core that 
is more sacrificial than depressing.

In this stage adaptation, a group of 
refugees try to escape some cataclysm 
or war zone by taking the only available 
path. They carry the stigma of a 
past they no longer recognise or are 
pretending to forget. When they come 
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de guerra, percorre o caminho possível. 
Arrastam o estigma de um passado 
que já não reconhecem ou fingem 
esquecer. Quando se deparam com uma 
estrada barrada param, ficam à espera. 
Os gestos que então se esboçam não 
servem para nada, não conduzem a uma 
qualquer acção. Repetidos, rotineiros, 
pontuam um tempo indeterminado. 
Como eles, estamos todos em trânsito, 
e só paramos momentaneamente 
perante um qualquer obstáculo que nos 
barra a passagem. Aguardamos que 
surja uma mudança inesperada, um 
imprevisível milagre que abra caminho 
na direcção mais fácil. Porque é mais 
fácil deixar passar a borrasca e fingir 
não ver. Porque é mais fácil olhar para 
o lado distraidamente e não reparar no 
reformado que é perseguido por não ter 
pago um fio de água, ou não denunciar 
o banqueiro que se apropria de milhões 
de reformas para fazer fortuna, o qual 
acaba sendo promovido pelo político 
que apoiou, enaltecido pelo comentador 
televisivo que foi subornado para fazer 
vista grossa, e reconhecido e respeitado 
como figura pública. Os outros serão 
sempre todos anónimos, irreconhecíveis. 
No entanto, ao longo da história, 
quantos desconhecidos não morreram 
para que outros sobrevivessem. Quantos 
desesperados não deram a vida por 
outra vida sonhada. Muitos morreram 
de mãos vazias porque deram o peito 
às balas. Alguns imolaram-se pelo 
fogo porque queriam fazer parar uma 
guerra. Outros fizeram-se explodir para 
fazer pagar com o sangue dos inocentes 
uma primavera prometida. A maioria 
fica silenciosamente sentada à espera, 
acreditando que existirão sempre uns 
tontos que impulsivamente enraivecidos 
hão-de morrer para se manter viva a 
quimera que quase todos perseguimos. 

to a blocked road they stop and wait. 
Their gestures during that time are 
useless, leading to no action at all. 
Repetitive and routine-bound, they 
punctuate an undefined time. Just like 
them, all of us are in transit, and we 
only stop for a while when an obstacle 
is blocking our passage. Then, we 
wait for an unexpected change, an 
unpredictable miracle that will open 
the easiest way for us. Because the 
easy thing to do is let the storm blow 
over and pretend nothing is happening. 
Because it is easier to just look the other 
way and not notice the pensioner who 
is persecuted for failing to pay for a 
trickle of water, or not denounce the 
banker who took millions from pension 
funds to make a fortune, and ends 
up being promoted by a politician he 
supported, praised by a TV personality 
who was bribed to ignore the facts, and 
turned into a recognised and respected 
public figure. The others will always be 
anonymous, unrecognisable. However, 
throughout history, many were the 
unknown who died so that others 
might survive. Many desperate people 
gave their lives for another life they 
dreamed of. Many died empty-handed 
because they offered their chest to the 
bullets. Some immolated themselves 
by fire because they wanted to stop a 
war. Others have blown themselves 
up to pay for a promised spring with 
innocent blood. Most silently sit and 
wait, believing there will always be 
some fools who, rashly enraged, will 
die to keep alive the dream nearly all 
of us pursue. Somehow we are always 
passing through, but in the minds of 
a few naive people life is only worth 
living when a spirit of mission and 
sacrifice manages to appease the 
wicked gods. These people are the 
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De alguma maneira estamos sempre 
de passagem, mas para uns tantos 
ingénuos só vale a pena viver quando 
o espírito de missão e de sacrifício faz 
apaziguar os deuses demoníacos. Esses, 
persistentemente adubam a terra para 
a tornar mais fértil e capaz de oferecer 
aos filhos e aos netos as trémulas flores 
brancas de um mundo renovado.

ones who persistently fertilise the 
earth, thus enabling it to yield, for their 
children and grandchildren, the delicate 
white flowers of a renewed world. 

Translated by José Gabriel Flores.

Quando publiquei a minha primeira 
obra de ficção, Plâncton, Vergílio 
Ferreira procurou situá-la dentro de 
uma tradição do romance português. 
Numa conversa que tivemos no 
extinto café Monte Carlo, em Lisboa, 
falou de duas linhas ficcionais que se 
polarizavam em Raul Brandão e Eça 
de Queiroz, e colocava-me dentro 
da linha brandoniana que, segundo 
ele, remontava à Menina e Moça de 
Bernardim Ribeiro. 
Não se contrariam os Mestres (para 
além de tudo, Vergílio Ferreira fora 
meu professor de grego no liceu 
Camões), e aceitei de bom grado esta 
minha inclusão no que me parecia ser 
uma família melancólica e nocturna 
que, além do mais, se inscrevia dentro 
de um universo que me era próximo: 
o dos nórdicos, como Strindberg e 
Kierkegaard, e o de russos como 
Dostoievski e o Tolstoi das novelas, 

ECOS E MEMóRIAS dE A Morte do PAlhAço
ECHOES ANd MEMORIES OF the clown’s 
deAth 
nuno júdice

When I published my first work of 
fiction, Plâncton, Vergílio Ferreira1 
tried to place it within a tradition 
of Portuguese fiction. During a 
conversation we had at the now defunct 
Monte Carlo Café in Lisbon, he spoke 
about two lines of fiction, one having 
Raul Brandão2 as its exponent and 
the other, Eça de Queiroz,3 and he 
placed me on Brandão’s one which, 
according to him, reached as far back 
as Bernardim Ribeiro’s4 Menina e Moça.
One must not contradict the Masters 
(Vergílio Ferreira had, moreover, taught 
me Greek at the Camões Lycée) and I 
willingly accepted my inclusion in that 
which seemed to me a melancholy and 
nocturnal family which, in addition, 
belonged to a closely experienced 
universe: the Nordic one of Strindberg 
and Kierkegaard, and the Russian one of 
Dostoevsky and of Tolstoy’s short stories 
(not his War and Peace’s epic one).
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não o épico da Guerra e Paz. 
O tempo passou, outras coisas foram 
surgindo e apagando esta ilustre 
linhagem até que, quando João Brites 
há já mais de uma década me propôs 
uma releitura de Raul Brandão para o 
seu espectáculo a partir de A Morte do 
Palhaço, representado no Teatro Maria 
Matos, me lembrei dessas palavras 
de Vergílio Ferreira e entrei no jogo 
que consiste em entrar na cabeça 
de um outro, e puxar de dentro dos 
seus fantasmas aquilo que se poderá 
cruzar ou confundir com o meu próprio 
imaginário. Não precisei de um grande 
esforço para descobrir uma identidade 
profunda com o universo de A Morte 
do Palhaço, que então me falou mais 
do que o Húmus, que só recentemente 
redescobri numa leitura que dele fiz na 
sua absoluta e total singularidade de 
entrar na sociedade pela voz e pela alma 
dos que ela despreza e silencia.
Muito antes de Beckett, o que Raul 
Brandão faz é assumir o lugar dos 
marginais e excluídos e levá-los ao 
estatuto de uma santidade negativa, 
como sucede com Eponina que é, sem 
dúvida, uma das figuras femininas mais 
fortes da nossa literatura, ao lado de 
outras como a enigmática “menina” de 
Bernardim ou a Maria do Frei Luís de 
Sousa de Garrett. O drama é pintado 
com as cores negras e violentas do 
expressionismo, de que Brandão é 
contemporâneo e, pode dizer-se, um 
cultor, embora nada possa demonstrar 
que tenha conhecido esse movimento 
e apreciado o seu radicalismo estético. 
Porém, se quisermos ter um retrato do 
que foi o Portugal dessa transição da 
Monarquia para a República, e a miséria 
mais extrema dos que estavam por 
baixo, desde os camponeses às criadas 
de servir, do poeta pobre às prostitutas 

Time went on, other things happened 
contributing to the fading of this 
illustrious lineage, until the day, more 
than a decade ago, when João Brites 
proposed to me a new approach to Raul 
Brandão’s work, in connection with his 
play based on The Clown’s Death which 
was to be staged at the Teatro Maria 
Matos. I remembered Vergílio Ferreira’s 
words and I joined that game that consists 
in entering into somebody else’s head and 
pulling out of his ghosts that which may 
touch, or merge with my own imaginary. 
It wasn’t a big effort to discover my 
profound identity with the universe of 
The Clown’s Death – it said more to me 
than Húmus, which I only recently re-
-discovered as I read it and perceived an 
absolute and total singularity in the way 
of imparting a society through the voice 
and the soul of those whom this very 
society despises and silences.
Well before Beckett, Brandão set off 
to occupy the place of marginality and 
exclusion and grant a status of negative 
sanctity to those who inhabit that 
place, as is the case of Eponina who is, 
undoubtedly, one of the strongest female 
figures in our literature, on par with 
others such as Bernardim’s enigmatic 
young girl, in Menina e Moça, or Maria, 
in Garrett’s5 Frei Luís de Sousa. The 
drama is painted in the dark and violent 
colours of the expressionist tradition of 
Brandão’s time which we can say he 
adopted, although there’s no evidence 
that he knew that movement or approved 
of its aesthetical radicalism. However, 
if we wish to see a portrait of Portugal 
during its transition from Monarchy to 
Republic, and witness the most extreme 
misery of the lowest in society – from 
peasant to servant, from the poor poet 
to the prostitutes who could be almost 
children as some who were mentioned 
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que por vezes eram quase crianças, 
como algumas de que fala no diário, é 
nele que o teremos de ir procurar. E esse 
retrato é feito sob a forma de um fresco 
monumental em que entram todas as 
classes e todas as regiões, como se 
Brandão se tivesse dado como projecto 
guardar a memória de uma época que, 
sob uma forma mais atenuada, só tem 
equivalente nos romances de Aquilino 
Ribeiro (outro grande esquecido nos 
dias de hoje).
João Brites voltou a dar voz a essas 
personagens, e pô-las em cena de uma 
forma criativa, recuperando esse tom 
do expressionismo e do excesso de 
uma prosa inigualável. Depois dele, 
outras encenações de obras de Brandão 
surgiram, em particular a partir do 
Húmus. É por isso de toda a actualidade 
recuperar essa encenação, recriando-a, 
e ver como essa prosa se transforma em 
discurso e em canção, sem que para isso 
tenha sido necessário afastarmo-nos 
da sua linguagem. Com efeito, como 
Herberto Helder já fizera, a escrita de 
Brandão molda-se facilmente à poesia; 
e sobre o barro dessas palavras surgem 
estas construções teatrais que dão vida, 
de novo, a uma obra que eu classificaria 
como o anti-Livro do Desassossego, 
dado o eco de um mundo subterrâneo 
e inconsciente que, sob um fundo 
de crenças e de esperanças traídas, 
corporiza uma época sombria. Também 
por isto, Raul Brandão volta a ser actual 
e esta Morte do Palhaço põe-nos perante 
uma voz que merece ser escutada.

in his diaries – we must look for it in 
Brandão. And this portrait is achieved 
in this monumental fresco featuring all 
classes and all regions, as if Brandão 
had given himself the task of keeping 
the memory of a time. Such a task as this 
can only be compared, albeit in a milder 
version, to that of Aquilino Ribeiro’s6 
novels (also greatly forgotten these days).
João Brites gave back to these characters 
a voice, and set them on stage in 
a creative manner, recovering the 
expressionistic mode and the excesses 
of an incomparable prose. Following 
Brites’, there were other adaptations of 
Brandão’s works to the stage, especially 
of Húmus. It is therefore timely to 
recover his adaptation of The Clown’s 
Death and re-enact it, observing how 
this prose can be transformed into 
speech and song without having to part 
from its language. In fact, Brandão’s 
writing easily lends itself to poetry 
as Herberto Helder7 has shown; over 
the clay of those words, these staged 
constructions can be built, bestowing 
life, yet again, on a work I could 
classify as the anti-Book of Disquiet, 
given its echoes of a subterranean and 
unconscious world embodying a sombre 
epoch on a canvas of betrayed hopes 
and beliefs. For this, too, Raul Brandão 
is again relevant and this production of 
The Clown’s Death brings to us a voice 
that deserves to be heard.

1 Portuguese writer (1916-1996).
2 Portuguese writer (1867-1930).
3 Portuguese writer (1845-1900).
4 Portuguese writer (1482-1552).
5 Portuguese writer (1799-1854).
6 Portuguese writer (1885-1963).
7 Portuguese poet (b. 1930).

Translated by Ana Hudson.
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SOBRE O LIVRO E O SEU AUTOR
Nenhum escritor português da última 
geração do século XIX terá levado 
individualmente tão longe a recusa 
dos modelos literários dominantes como 
Raul Brandão (1867-1930). Uma tal 
radicalização, que não terá retorno, já se 
torna patente na História dum Palhaço 
(A Vida e o Diário de K. Maurício),1 
livro publicado em 1896 e cuja génese 
importa referir. Em fins de 1891, ou já 
no início de 1892, foi editado no Porto 
um folheto com o título Os Nefelibatas, 
assinado por Luís de Borja,2 pseudónimo 
colectivo de um grupo portuense de 
artistas decadentes e simbolistas que 
se declaram “Anarquistas das Letras” e 
fazem profissão de fé na Arte Moderna. 
Dele faz parte Raul Brandão, um dos 
principais redactores do opúsculo. Na 
revolta contra os valores estabelecidos 
e na recusa de uma Tradição caduca, 
devemos ver mais do que os sinais de 
uma atitude meramente exibicionista, ou 
a cópia servil de modelos de importação 
franceses. Sem deixar de ser uma 
manifestação do espírito iconoclasta 
que fez eclodir os movimentos artísticos 
europeus que marcam a transição do 
século XIX para o século XX, a verdade 
é que, no contexto português, ela ganha 
uma dinâmica própria, desencadeando 

RAUL BRANdãO: ENTRE O TRágICO 
E O gROTESCO
A Morte do Palhaço e O Mistério da Árvore

RAUL BRANdãO: BETWEEN THE TRAgIC 
ANd THE gROTESqUE
The Clown’s Death and The Mystery of the Tree

maria joão reynaud*

ABOUT THE BOOk ANd ITS AUTHOR
No Portuguese writer of the last 
generation of the 19th century single-
-handedly took the refusal of dominant 
literary models as far as Raul Brandão 
(1867-1930). This radicalisation – with 
no looking back – is apparent in Story 
of a Clown (The Life and Diary of K. 
Maurício),1 published in 1896, whose 
origin it is important to reference. At 
the end of 1891 or the beginning of 
1892, a pamphlet is published in Porto 
entitled The Dreamers. It is signed by 
Luís de Borja,2 the collective pseudonym 
of a group of Decadent and Symbolist 
artists in Porto who declare themselves 
‘Anarchists of Letters’ and profess their 
faith in Modern Art. Raul Brandão is 
part of this group and one of the main 
authors of the opuscule. There is more 
to this revolt against established values 
and refusal of outdated Tradition than a 
merely exhibitionist attitude or a servile 
copy of models imported from France. 
While it is indeed a manifestation of 
the iconoclastic spirit that hatched 
the European artistic movements of 
the transition from the 19th to the 
20th centuries, the truth is that in the 
Portuguese context the pamphlet gains 
its own momentum. It unlocks a process 
of aesthetic evolution that gives origin 
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um processo de evolução estética que 
dará origem às tendências literárias 
que se irão posteriormente afirmar. 
Uma das passagens mais significativas 
do opúsculo é aquela em que podemos 
reconhecer a fórmula estética que Raul 
Brandão então defende: “A arte é a 
Sinceridade: cada um deve escrever 
como numa confissão”. O seu sentido 
é completado mais adiante: 

“A autobiografia, bem simplificada, 
é em breves linhas a teoria de Arte 
que me parece a mais simples, 
a mais natural, a mais humana. 
Ninguém como K. Maurício pôs 
em prática esta teoria de arte”.3

K. Maurício, figura literária inventada 
por Raul Brandão, é o protótipo do 
artista decadente e hiperestésico, cuja 
vida se confunde com a Arte: “Vivia 
para a Arte” e “entendia que nada 
na literatura era bem vivido – e assim 
decidiu deixar um livro sofrido”, que 
“é uma autobiografia estranha”, escrita 
até à morte.4 
Cerca de dois anos mais tarde, esta 
figura é recuperada nas páginas 
da Revista de Hoje (1894-1896), 
atribuindo-lhe Raul Brandão, co-director 
da mesma, a autoria de um diário 
desconexo, de que são divulgadas 
algumas páginas com o título “Diário 
de K. Maurício”. Estes textos serão 
inseridos na História dum Palhaço, 
assim se explicando o subtítulo do livro, 
A Vida e o Diário de K. Maurício, bem 
como a sua estrutura fragmentária. 
Contudo, o que parece “imperfeição” 
depressa se irá impor como traço 
peculiar da escrita de Raul Brandão, 
sinalizando uma mundividência 
agónica, que interroga os limites 
dos géneros literários tradicionais. 

to the literary trends that will later 
assert themselves. One of the opuscule’s 
most significant passages is the one in 
which we find the aesthetic formula 
that Raul Brandão defends at the time: 
“Art is Sincerity: one should write as in 
confession”. Its meaning is completed 
further ahead:

“Autobiography, quite simply, is in 
a few brief lines the theory of Art 
that seems to me most simple, most 
natural, most human. No one put 
this theory of art into practise like 
K. Maurício”.3 

K. Maurício, a literary figure invented 
by Raul Brandão, is a prototype of the 
Decadent and hyperaesthetic man, 
whose life is easily confused with Art: 
“He lived for Art” and “understood 
that nothing in literature was well-
-lived – and so he decided to leave 
behind a book of suffering… a strange 
autobiography” which he wrote until 
his death.4

Some two years later, this figure is 
revived in the pages of Revista de Hoje 
(1894-1896), a publication Raul Brandão 
directs. K. Maurício is attributed the 
authorship of a disconnected diary, some 
pages of which are published under 
the title “Diary of K. Maurício”. These 
texts are included in Story of a Clown, 
which explains the book’s subtitle, 
The Life and Diary of K. Maurício, as 
well as its fragmented structure. What 
seems an ‘imperfection’ quickly imposes 
itself as a characteristic particular to 
Raul Brandão’s style, signalling an 
agonised world view that interrogates 
the limits of traditional literary genres. It 
reaches its highest expression in Húmus 
(1917), a masterpiece that continues 
to avoid ideologically booby-trapped 
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A sua expressão máxima será atingida 
no Húmus (1917), obra-prima que 
continua a esquivar-se a leituras 
ideologicamente armadilhadas, 
antecipando de modo surpreendente a 
crise pós-moderna da concepção unitária 
da história, do sujeito e da verdade.
Se os aspectos decadentistas tornam 
o livro ímpar no âmbito da nossa prosa 
finissecular, não nos parece legítimo 
reduzir o seu interesse a uma mera 
dimensão histórico-literária. De facto, 
a dualidade e a negatividade afirmam-
-se, já aqui, como tendências que se 
irão extremar na literatura novecentista. 
A “história” do Palhaço que se conta 
na primeira versão é a do próprio K. 
Maurício: “Fez-se então palhaço e foi 
trabalhar para o circo”. Quanto ao seu 
“Diário”, ele é o espelho da duplicidade 
do ser humano. Alguns críticos 
consideram o livro como obra menor e 
expressão rebuscada do estilo decadente 
então em voga, reduzindo-a à condição 
de “promessa adiada de um grande 
escritor” (Guilherme de Castilho). No 
entanto, a desconstrução da narrativa 
tradicional aí empreendida e o processo 
de desdobramento enunciativo a que 
assistimos justificam, só por si, uma 
reavaliação crítica. 
O primeiro a fazê-la foi o próprio Raul 
Brandão, quando decidiu recuperar 
a obra e refundir os seus capítulos, 
reeditando-a em 1926 com um duplo 
título, A Morte do Palhaço e o Mistério 
da Árvore.5 Se a nova versão não 
veio acrescentar nada ao potencial 
de ruptura que ela já tinha, permitiu 
contudo o seu redimensionamento no 
contexto literário da terceira década do 
século XX. A primeira parte, intitulada 
“K. Maurício”, tem a data de 1894 e 
funciona como uma introdução, assinada 
pelo autor. Este acumula duas funções: 

interpretations, surprisingly able to 
anticipate the postmodern crisis of the 
unitary conception of history, the subject 
and truth. 
Even though it is the characteristics of 
the Decadent movement that make this 
book unique in the context of our end-
-of-century prose, it is hardly legitimate 
to reduce the interest of this piece to 
a mere historic-literary dimension. In 
fact, the duality and negativity that are 
asserted in this book are trends that 
will become more pronounced in the 
literature of the 1900s. The ‘story’ of the 
Clown told in the first version is about 
K. Maurício himself: “He became a 
clown and went to work for the circus”. 
As for his “Diary”, it is a mirror of human 
duplicity. Some critics consider the 
book to be a minor work, an inflated 
expression of the Decadent style then 
in vogue, and reduced it to the condition 
of “deferred promise of a great writer” 
(Guilherme de Castilho). Nonetheless, 
the deconstruction of traditional narrative 
that is undertaken and the enunciative 
unfolding that we witness justify, in 
themselves, a critical re-evaluation.
The first person to do this was Raul 
Brandão himself. He revised and 
reformulated the chapters, republishing 
the book in 1926 with a double title, 
The Clown’s Death and The Mystery of 
the Tree.5 Although the new version did 
not add anything to the work’s potential 
for rupture, it nevertheless permitted 
its repositioning in the literary context 
of the third decade of the 20th century. 
The first part, entitled “K. Maurício”, 
is dated 1894 and functions as an 
introduction signed by the author. 
The author here takes on two functions: 
editor of K. Maurício’s writings and 
supplementary narrator of the text. 
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a de editor dos escritos de K. Maurício 
e a de narrador textual supletivo. 

“A sua vida, a sua alma, ele a 
estatela nas páginas esfarrapadas 
do livro que se segue e que deixou 
escrito. Entre a barafunda das 
notas, destaca-se A Morte do 
Palhaço, romance incompleto, e 
quase autobiográfico: por isso lho 
publico, juntando-lhe o que nos 
seus papéis encontrei com o título 
de Diário. Esta história de um 
palhaço, sempre agarrado à 
sua quimera, não é afinal toda 
a sua história?”6

A segunda parte, intitulada “A Morte 
do Palhaço”, é preenchida pelo 
“romance incompleto” de K. Maurício. 
Raul Brandão procura fazer coincidir 
as articulações narrativas com os temas 
aí relançados, de modo a reforçar a 
coerência interna da história e a afinar 
o processo de estruturação “em abismo” 
(mise en abyme). As figuras que 
habitam a Casa de Hóspedes da Dona 
Felicidade ganham maior consistência 
na frágil trama da ficção: o Pita, o 
Gregório, o Anarquista, o Palhaço, 
o Poeta, o Doido, a Velha vivem nas 
margens da sociedade e têm “o aspecto 
das coisas servidas que se deitam fora”. 
São porém devoradas por um sonho 
que as agarra à vida, mas não é mais 
do que “uma quimera dolorosa”. A 
narrativa divide-se em cinco capítulos 
muito breves: “A Casa de Hóspedes”, 
“Halwain”, “Camélia”, “Sonho e 
Realidade” e “Última Farsa”. Nesta 
nova versão, o Palhaço, duplo ficcional 
de K. Maurício, torna-se figura cêntrica 
e herói sacrificial de uma história de 
amor impossível. A paixão que sente por 
Camélia leva-o a um suicídio patético 

“He sets down his life, his soul, 
on the tatty pages of the following 
book that he wrote. The Clown’s 
Death, an unfinished novel, almost 
autobiographical, stands out in the 
confusion of notes: this is why I 
publish it, adding to it what I have 
found among his papers with the 
title ‘Diary’. Is this story of a clown 
clinging to his chimera not, in the 
end, his whole story?”6

The second part, entitled “The 
Clown’s Death”, contains K. Maurício’s 
‘unfinished novel’. Raul Brandão 
attempts to make the narrative 
articulations coincide with the 
reoccurring themes in order to reinforce 
the internal coherence of the story and 
to fine-tune the structure of the mise 
en abyme. The figures that inhabit 
Dona Felicidade’s guesthouse become 
more consistent in the fiction’s fragile 
plot: Pita, Gregório, the Anarchist, the 
Clown, the Poet, the Madman and the 
Old Woman live at the margin of society 
and have “the appearance of things 
used and thrown away”. They are 
nevertheless consumed by a dream that 
ties them to life, but it is nothing more 
than “a painful chimera”. The narrative 
is divided into five very brief chapters: 
“The Guesthouse”, “Halwain”, 
“Camélia”, “Dream and Reality” and 
“Last Farce”. In this new version, the 
Clown, K. Maurício’s fictional double, 
is the central figure and sacrificial hero 
in an impossible love story. His passion 
for Camélia leads him to a pathetic and 
grotesque suicide, consummated in 
the circus ring where they both work. 
K. Maurício, also known as the violin 
man, transposes to this ‘autobiographic’ 
narrative the love idealised by Hélia and 
his difficulty in living:
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e grotesco, que se consuma na pista 
do circo onde ambos trabalham. K. 
Maurício, também chamado o homem 
do violino, transpõe para esta narrativa 
“autobiográfica” o amor idealizado por 
Hélia e a sua dificuldade em viver:

“Era uma criatura singular – posso 
eu dizê-lo que o conheço melhor 
que os outros, e que completei a 
figura pelos papéis que deixou. 
Dor e sonho – é o que sai das suas 
notas”.7

A terceira parte do livro é constituída 
pelo “Diário de K. Maurício”, conjunto 
de reflexões e de ficções oníricas, 
precedido de uma breve apresentação, 
onde avulta o brutal antagonismo entre 
o sonho e a realidade: 

“Onde nestas páginas acaba a 
Vida e começa o Sonho? Nem 
ele mesmo o saberia dizer. […] 
Que amálgama de lama e dor, ao 
mesmo tempo pícara e comovente, 
não sai para mim desta espécie de 
autobiografia!”8

A quarta parte, intitulada “Os seus 
Papéis”, acolhe alguns contos breves: 
“A Luz não se Extingue”, “O Mistério 
da Árvore”, “Primavera Abortada” e 
“Santa Eponina”. Atente-se no facto de 
a árvore ser um dos símbolos maiores da 
obra de Raul Brandão.
No último tomo das suas Memórias 
(Vale de Josafat, 1933), o escritor evoca 
as circunstâncias em que conheceu, 
na redacção do jornal O Universal, 
onde então trabalhava, um grupo de 
anarquistas que veio protestar contra 
um artigo aí publicado:

“He was a singular creature – 
I can assure you as I know him 
better than the others, and I 
have rounded out the figure with 
the papers he has left. Pain and 
dreaming – that is what arises 
from his notes”.7 

The third part of the book is comprised 
of “Diary of K. Maurício”, a collection of 
reflections and oneiric fictions, preceded 
by a brief presentation in which the 
brutal antagonism between dreaming 
and reality looms:

“Where in these pages does Life 
end and Dream begin? Not even 
he would be able to say. […] What 
an amalgam of mud and pain, 
at the same time ludicrous and 
moving, do I feel in regard 
to this autobiography!”8 

The fourth part, entitled “His Papers”, 
is a collection of short stories: “The Light 
is Not Extinguished”, “The Mystery of 
the Tree”, “Aborted Spring” and “Saint 
Eponina”. Note the fact that the tree is a 
major symbol in Raul Brandão’s work. 
In the last tome of his Memories (Vale 
de Josafat, 1933), the writer evokes the 
circumstances in which he met a group of 
anarchists who came to the editing room 
of the newspaper O Universal to protest 
an article that had been published:

“I spoke with them and 
accompanied the men, and in a 
few days they […] revealed the 
misery of Lisbon to me. […] And, 
finally, one of them said these 
words that I have never forgotten: 
– If you want to be a writer, write 
about the poor”.9 
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“Falei-lhes e acompanhei os 
homens e, durante alguns dias, 
eles […] desvendaram-me a 
miséria de Lisboa. [...] E, por 
último, um deles disse estas 
palavras, que nunca mais esqueci: 
– Se quer ser um escritor, 
fale dos pobres”.9

Este episódio, que teve um eco imediato 
na série de artigos por ele publicados 
na Revista de Hoje, dá-nos a medida 
do significado ético que Raul Brandão 
atribui à sua actividade literária, o que 
fica bem explícito na conversa de Pita 
com o Anarquista, quando este lhe 
pede opinião sobre uma proclamação 
incendiária que acabara de redigir. 
Eis a sua resposta: 

“O palavreado não é mau, mas 
é porque os pobres conhecem 
melhor a miséria e o crime, que um 
desgraçado me falava uma noite 
em fazer saltar tudo”.10 

Pita encarna a simpatia de Brandão pela 
questão social e a sua solidariedade para 
com os “humilhados e ofendidos”, sem 
exclusão daqueles que levam a revolta a 
um radicalismo extremo, numa sociedade 
corrupta, sem regras nem moral.
A filosofia de K. Maurício, timbrada pelo 
pessimismo finissecular, configura-se 
na oposição simbólica entre o sonho 
libertador e uma realidade degradada, 
saldando-se numa voluptuosidade 
niilista, em que a morte surge como a 
única saída para o desespero existencial. 
Tal desespero resulta de um excesso 
de lucidez que conduz a um heroísmo 
negativo, protagonizado pelo Palhaço, 
o “duplo” transmutado, que assim 
antecipa o seu próprio suicídio.
Através de uma história trágica 

This episode, which had an immediate 
echo in a series of articles he published 
in Revista de Hoje, gives an idea of the 
ethical meaning Raul Brandão attributes 
to his literary activity. It is made quite 
explicit in the conversation between 
Pita and the Anarchist in which the 
latter asks the former’s opinion about 
an incendiary proclamation he has just 
written. Here is the response:

“The wording is not bad, but it’s 
because the poor know misery and 
crime best that a wretch spoke 
to me one night about making 
everything snap”.10

Pita embodies Brandão’s sympathy for 
the social question and his solidarity 
with the ‘humiliated and offended’, 
without excluding those that take revolt 
to radical extremes in a corrupt society 
without rules or morals. 
K. Maurício’s philosophy, marked by 
end-of-century pessimism, is configured 
as a symbolic opposition between 
liberating dreams and degraded reality. 
It ends in a voluptuous nihilism, in 
which death becomes the only way out 
of existential despair. This despair is the 
result of excessive lucidity, which leads 
to negative heroism, as exemplified by 
the Clown, the altered ‘double’, who in 
this way anticipates his own suicide. 
Through a tragic and grotesque story, 
a marginal and miserable world 
is revealed to us, the object of a 
‘carnavalised narrative’ (Bakhtine). 
The circus ring is not only the place 
where the Clown presents the spectacle 
of his suicide, his ‘last farce’, but also 
a symbolic stage for the drama of 
existence. In its best moments, the book 
reaches beyond anti-Naturalist and 
Decadent aestheticism, opening to an 
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e grotesca, é-nos revelado um mundo 
marginal e miserável, que é objecto 
de uma “narrativa carnavalizada” 
(Bakhtine). A pista de circo é o tablado 
simbólico do drama da existência e não 
apenas o lugar onde o Palhaço oferece 
o espectáculo do suicídio como sendo 
a sua “última farsa”. Nos melhores 
momentos da obra, Raul Brandão 
ultrapassa largamente o esteticismo 
antinaturalista e decadente, para se 
abrir a uma dimensão expressionista 
que deixa entrever a marca de um estilo 
que se tornará inconfundível. 
A Morte do Palhaço e o Mistério 
da Árvore representa um momento 
de viragem no pensamento estético 
de Raul Brandão, retirando das suas 
incongruências a força que permitirá ao 
escritor dar o salto miraculoso do plano 
circunscrito da revolta contra a injustiça 
social para uma dimensão utópica, que 
ganha um significado simbólico. No seu 
modo menor, a obra põe em cena a crise 
do sujeito, polarizado entre o niilismo 
e a esperança, no cenário de uma urbe 
intemporal, onde a beleza e o horror já 
não podem excluir-se mutuamente. Daí 
que o escritor a resgate, quatro anos 
antes da sua morte, como peça essencial 
de um percurso literário cuja coerência 
não é abalada, em nenhum momento, 
pelas contradições de uma modernidade 
estética cuja dimensão subversiva 
é inteiramente captada no work in 
progress que é toda a sua obra, seja 
ela ficcional ou dramatúrgica.

SOBRE A dRAMATURgIA E A 
ENCENAçãO (algumas notas)
A percepção da vida humana como 
tragédia grotesca é um traço da 
mundividência brandoniana que me 
parece oportuno referir. O tema barroco 
do theatrum mundi está presente, 

Expressionist dimension and offering 
a glimpse of a style that will become 
unmistakable. 
The Clown’s Death and The Mystery 
of the Tree represents a turning point 
in Raul Brandão’s aesthetic thinking, 
taking from its incongruences the 
strength that permits the writer 
to jump miraculously from the 
circumscribed area of revolt against 
social injustice to a utopic dimension 
with symbolic meaning. In a minor 
key, the book also brings to light the 
crisis of the subject, polarised between 
nihilism and hope, set in a timeless 
city, where beauty and horror are no 
longer mutually exclusive. This is 
why the writer retrieves this book four 
years before his death, considering 
it an essential piece in a coherent 
literary career never shaken by the 
contradictions of aesthetic Modernity, 
whose subversive dimension is captured 
in the ‘work in progress’ that is Raul 
Brandão’s entire opus, fiction and drama.

ON dRAMATURgy ANd STAgINg 
(some notes)
It seems opportune to mention that 
the perception of human life as a 
grotesque tragedy is characteristic of a 
Brandãonian world view. The baroque 
theme of theatrum mundi is present, 
although not the main focus, in The 
Clown’s Death: the drama of existence 
is played out in the circus ring. In 
the background, like an inaudible 
stage direction, are the first lines of 
Jacques’s monologue (As You Like 
It, Shakespeare): “All the world’s a 
stage / And all the men and women 
merely players”. References to theatre 
are frequent in Raul Brandão’s fiction, 
inseparable from the histrionics that 
characterise his opus (without forgetting 
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ainda que desfocado, n’ A Morte do 
Palhaço: a pista de circo é o lugar onde 
se representa o drama da existência. 
Em pano de fundo, como inaudível 
didascália, estão decerto os primeiros 
versos do monólogo de Jacques (As 
You Like It, Shakespeare): “All the 
world’s a stage / And all the men and 
women merely players”. São aliás 
frequentes, na ficção de Raul Brandão, 
as referências ao teatro, inseparáveis 
do histrionismo que marca toda a sua 
obra (sem que se possa esquecer o seu 
excepcional teatro): “Tudo na natureza 
cumpre o seu destino com gravidade – 
só o homem é histrião” (A Farsa, 1903).
Nesta obra de juventude, Raul 
Brandão ensaia uma nova forma 
discursiva afectada por aquilo a que 
Max Weber chama o “desencanto 
do mundo”. Desencanto que Gianni 
Vattimo transpõe para o nosso tempo, 
descrevendo-o como “uma passagem da 
utopia à heterotopia”, designadamente 
no plano da relação da arte com a vida 
quotidiana.11 Vivemos as consequências 
da perda, ou da perversão, de valores 
fundamentais e estruturantes, perante 
o enfraquecimento de uma vontade 
transformadora e o desvanecimento 
da esperança num horizonte de trevas. 
O que resta, então, da “grande utopia 
unificadora”, que marcou os anos 
sessenta e o princípio dos anos setenta? 
Se o discurso crítico deixou de colocar 
a questão “do significado da arte ou 
dos seus fundamentos”,12 talvez seja 
útil perguntar se a utopia estética não 
sobrevive hoje “em forma distorcida e 
transformada, sob os nossos olhos”.13

Deixando de lado hipóteses 
especulativas que não vêm ao caso, 
parece-me que a dramaturgia proposta 
por João Brites, nesta transposição 
para o palco d’ A Morte do Palhaço e o 

his exceptional theatre pieces): 
“Everything in nature fulfils its destiny 
with gravity – only man is a histrion” 
(A Farsa, 1903).
In this piece from his youth, Raul 
Brandão rehearses a new discursive 
form influenced by what Max Weber 
calls the ‘disenchantment of the 
world’. Gianni Vattimo transposes 
this disenchantment to our time, 
describing it as “a passage from utopia 
to heterotopia”, particularly in the 
relation between art and daily life.11 
We live with the consequences of the 
loss or perversion of fundamental and 
structural values in the face of a weak 
desire for transformation and the fading 
of hope into a horizon of darkness. What 
is left of the ‘great unifying utopia’ 
of the sixties and early seventies?
If critical discourse has stopped posing 
the question “of the meaning of art or its 
foundations”,12 perhaps it is useful to ask 
whether aesthetic utopia has survived 
today “in a distorted and transformed 
form, before our eyes”.13

Putting aside speculative hypotheses, 
it seems that João Brites’s dramaturgy, 
in this stage transposition of The Clown’s 
Death and The Mystery of the Tree, is 
the beginning of an answer (or, at least, 
an attempt). O Bando’s performance 
employs the timeless force of allegory 
to give us a deeper and apocalyptic 
meaning of the piece. The mise en 
scène plays with the times, spaces 
and characters of the different narratives 
that comprise the work, effectively 
combining them, in order to construct 
a hybrid and vacillating space that 
is a sign of a world in ruins (Hermann 
Broch). The threads of each story 
are woven to create a thematic web 
that evokes the world of the excluded 
and marginalised. 
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Mistério da Árvore, é o princípio de uma 
resposta (ou, pelo menos, o seu ensaio). 
O espectáculo d’ O Bando resgata a 
força intemporalizadora da alegoria, 
para nos dar o sentido mais profundo 
e apocalíptico da obra. A encenação 
joga com os tempos, os espaços e as 
personagens das diversas narrativas de 
que se compõe a obra, entrecruzando-os 
com eficácia, de modo a construir um 
espaço híbrido e vacilante, que é signo 
de um mundo em ruínas (Hermann 
Broch). O cruzamento dos fios de 
várias histórias permite construir uma 
rede temática que convoca o mundo 
dos excluídos e marginalizados.
É nesse lugar deslocado que as 
personagens deambulam – entre 
pobres, refugiados, prostitutas… 
Enquanto alguns continuam a agir 
como seres mecanicamente formatados, 
desempenhando o papel que a 
sociedade lhes atribuiu, outros parecem 
ter sido rejeitados por ela, como a sua 
insuportável escória. Contudo, são 
salvos por um sonho omnipresente, 
o único antídoto contra a dor de viver.
No espectáculo, é suposto que actores 
e espectadores façam parte do “enxurro 
humano” de que fala Raul Brandão. 
Uma parte desse “enxurro” fica retida 
entre duas portas, sem que se possa 
saber qual delas se abrirá a uma 
esperança renascente. É nesse espaço 
de escuridão, entre o passado e o futuro, 
que se pode vislumbrar a possibilidade 
de uma saída. O sonho comparece como 
a única alternativa a uma realidade 
degradada, simbolizada pelo lixo que 
a sociedade segrega. Além disso, como 
se pode ler n’ A Farsa, “o sonho é o pão 
dos desgraçados”. 
A construção dramatúrgica leva a uma 
subtil replasmação das personagens, 
de modo a esbater as suas diferenças 

In this dislocated place, the characters 
wander: poor people, refugees, 
prostitutes… Some continue to act as 
mechanically formatted beings, carrying 
out the role society has attributed 
to them, while others seem to have 
been rejected by life – they are refuse. 
Nevertheless, they are saved by the 
omnipresent dream, the only antidote 
for the pain of living. 
In the performance, it is presumed that 
the actors and audience are part of the 
‘human overflow’ that Raul Brandão 
mentions. Part of that ‘overflow’ is 
retained between two doors, without 
knowing which one will open to hope 
reborn. In this space of darkness, 
between past and future, we glimpse 
the possibility of an exit. Dreams 
are the only alternative to degraded 
reality, symbolised by the garbage 
segregated by society. As we read in 
A Farsa, “dreams are the bread of the 
disgraced”.
The dramaturgic construction leads to 
a subtle remoulding of the characters in 
order to blur the differences and annul 
the possibility of any kind of hierarchy 
between them and the audience. It 
suggests that the actors and audience 
belong to a common sacrificial space. 
Lídio (maestro) and Camélia (dancer); 
Poet Dona Felicidade, Anarchist 
Pimp Pita, Does-It-All Clown (actors); 
Philosopher Maurício, Thief Owner of 
the Circus, Crazy King Clown, Serene 
Queen Clown, Eponina Princess 
Trapezist (singers): these are the figures 
that result from a redistribution of roles 
and scissions of the fictional characters, 
the consequence of a thorough and 
updated reading of the piece. The 
characters enter the stage and glide 
through it, suspended between illusion 
and nothingness, victims of a present 
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e a anular qualquer possível hierarquia 
entre elas e os espectadores. Fica assim 
sugerida a pertença dos actores e dos 
espectadores a um espaço sacrificial 
comum. Lídio (maestro) e Camélia 
(bailarina); Dona Felicidade Poeta, Pita 
Anarquista Chulo, Palhaço Faz-Tudo 
(actores); Maurício Filósofo, Ladrão 
Dono do Circo, Doido Rei Clown, 
Serena Rainha Clown, Eponina Princesa 
Trapezista (cantores) são figuras que 
resultam de uma redistribuição de 
papéis e de cisões das personagens 
ficcionais, em consequência de uma 
leitura englobante e actualizadora da 
obra. São personagens que entram em 
cena e nela deslizam, suspensas entre 
a ilusão e o nada, vítimas de um 
presente que as desapropriou de tudo. 
Votadas ao abandono, estão prontas 
para o último sacrifício. 
O drama (quase operático) em que 
participamos como espectadores tem 
um belíssimo libreto de Nuno Júdice, 
perfeitamente harmonizado com a 
atmosfera onírica e o simbolismo 
expressionista d’ A Morte do Palhaço. 
As referências à música que aí 
encontramos reportam-se a K. Maurício, 
o homem do violino, e são um traço 
simbolista remanescente. Uma delas 
parece-me ser um traço de união, feliz e 
irrecusável, entre o livro e o espectáculo:

“– Mas afinal que sonho é esse em 
que falas?
– É para lá da vida, é a vida 
ideal. É talvez o céu. Em arte, 
é o livro que se entrevê e que 
gagueja, nunca atingindo o livro 
que imaginámos. E, em música, a 
aspereza em lugar dos sons e das 
vozes misteriosas que ouvimos em 
certas horas e que não podemos 
reproduzir”.14

that has taken everything from them. 
Condemned to abandonment, they are 
ready for the ultimate sacrifice.
The (almost operatic) drama in which 
we participate as audience members 
has an extremely beautiful libretto 
by Nuno Júdice, in perfect harmony 
with the dreamlike atmosphere and 
Expressionist symbolism of The Clown’s 
Death. The musical references allude 
to K. Maurício, the violin man, and are 
a remaining trace of Symbolism. One 
of them strikes me as an obvious and 
pleasing connection between the book 
and the performance:

“– But what is this dream you are 
talking about?
– It is more than life, it is ideal 
life. And maybe Heaven. In art, it 
is the book we glimpse, but then 
it sputters and never becomes 
what we imagined. And in music, 
it is harshness in place of the 
sounds and mysterious voices we 
hear at certain hours and cannot 
reproduce”.14 
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Fundado em 1974 e constituindo-se 
como uma das mais antigas cooperativas 
culturais do país, o Teatro O Bando 
assume-se como um colectivo que elege 
a transfiguração estética enquanto modo 
de participação cívica e comunitária. 
Na génese de O Bando encontram-
-se o teatro de rua e as actividades de 
animação para a infância, em escolas 
e associações culturais, integradas 
em projectos de descentralização. As 
criações de O Bando definem-se pela 
sua dimensão plástica e cenográfica, 
marcada sobretudo pelas Máquinas 
de Cena, objectos polissémicos que 
transportam em si uma ideia de acção. 
O trabalho dramatúrgico é também 
muito importante, apresentando a 
explícita colagem de materiais literários 
e a inclusão de manifestações de raiz 
popular. Na sua maioria de autores 
portugueses, os textos encenados são 
a grande parte das vezes obras não 
dramáticas, às quais a forma teatral, 
nas múltiplas linguagens que integra, 
confere outra comunicabilidade. 
O Bando continua a procurar o 
singularismo das suas criações, na 
medida em que pretende alcançar 
obras de arte mais acutilantes e 
inesperadas. Estas são resultado duma 
metodologia colectivista onde uma 
direcção artística alargada procura a 
diferença, a interferência, a ruptura, a 
colisão dos pontos de vista, até que essa 
intersecção revele o seu potencial ao 
exprimir-se para além do controlo e da 
capacidade de previsão dos criadores 
envolvidos. Rural ou urbano, adulto ou 
infantil, erudito ou popular, nacional ou 
universal, dramático ou narrativo 

TEATRO O BANdO
Founded in 1974 and recognized as 
one of the country’s oldest cultural 
collectives, Teatro O Bando has adopted 
aesthetic transfiguration as its mode 
of civic and community participation. 
The collective has its origins in street 
theatre and activities with children 
in schools and cultural associations, 
often in the broader context of 
decentralisation projects. Its artistic 
creations are defined by a strong visual 
dimension and particularly the use of 
‘stage machines’, polysemantic objects 
that embody an idea of action. The 
dramaturgical construction, which 
includes explicit collages of literary 
texts and manifestations of popular 
art and culture, is also important. 
The company often chooses texts 
not originally intended for the stage, 
mostly by Portuguese authors. Through 
the adaptation process, the multiple 
languages of theatre give a new 
communicability to these texts. 
O Bando strives for a sense of 
singularity, aiming to create works 
of art that are both powerful and 
unexpected. Performances are the 
result of a collectivist methodology in 
which a shared artistic direction seeks 
to create difference, interference, 
rupture and collisions between points 
of view. In time, this crossroads reveals 
its potential for expression, far beyond 
the control and predictions of the 
creators. Rural or urban, for adults or 
for children, erudite or popular, national 
or universal, dramatic or narrative 
or poetic – these are the borders 
O Bando has become accustomed to 
transgressing. Throughout its history, 
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ou poético – tais as fronteiras que 
O Bando se habituou a transgredir. 
Ao longo do seu trajecto, o grupo esteve 
ligado a múltiplos projectos nacionais e 
internacionais, e a aposta na itinerância 
continua a levar vários espectáculos por 
todo o país e além-fronteiras. Em 2010, 
O Bando inaugurou AO RELENTO, uma 
exposição das suas Máquinas de Cena 
na encosta da Serra do Louro, e acolheu 
o encontro Teatro Numa Noite de 
Verão, que reuniu mais de quinhentos 
espectadores e cerca de cem criadores 
internacionais, provenientes de treze 
grupos de teatro integrados no projecto 
europeu Platform11+. Depois de 
diversas moradas, de há dez anos para 
cá O Bando habita uma quinta em Vale 
dos Barris, Palmela, onde se encontra 
um número ainda insuspeito de palcos 
potenciais feitos de estrelas, de oliveiras 
e penedos. Aí O Bando espera por vós, 
sempre com uma sopa, pão e queijo, um 
moscatel, uma conversa ao pé do lume.

the group has collaborated in various 
national and international projects and 
has toured extensively in Portugal and 
abroad. In 2010, O Bando inaugurated 
AO RELENTO, an exhibition of its 
‘stage machines’ in Serra do Louro. 
It also hosted Teatro Numa Noite de 
Verão, an encounter between more than 
five hundred spectators and around 
one hundred international artists, 
all members of the thirteen theatre 
companies that make up the European 
project Platform11+. After inhabiting 
many different addresses over the 
years, O Bando settled on a farm in Vale 
dos Barris, Palmela, where the stars, 
olive trees and boulders provide an 
incalculable number of potential stages. 
O Bando waits for you there with a bowl 
of soup, some bread and cheese, a glass 
of muscatel wine and a conversation 
around the fire. 
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ExACTAMENTE ANTUNES Teatro 
Nacional 
São João

28-30 Abr/Apr 2011
qui-sáb/thu-sat 21:30 

de/by Jacinto Lucas pires
a partir de/based upon Nome de guerra, de/by Almada Negreiros

encenação/directed by Cristina Carvalhal, Nuno Carinhas
cenografia e figurinos/set and costume design Nuno Carinhas
desenho de luz/light design Nuno Meira
desenho de som/sound design Francisco Leal
preparação vocal e elocução/voice and elocution João Henriques

interpretação/cast Joana Carvalho, João Castro, Jorge Mota, José Eduardo 
Silva, Lígia Roque, Mané Carvalho, paulo Freixinho, paulo Moura Lopes

produção/produced by TNSJ
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Espectáculo em língua portuguesa, legendado em inglês/
Performance in Portuguese subtitled in English
tradução para legendagem/translation for subtitling Rui pires Cabral
legendagem/subtitling Cristina Carvalho

No âmbito do showcase Odisseia, 
reapresenta-se essa portuguesíssima 
variante de Ulisses que é Antunes, 
personagem inventada pelo artista 
plástico do modernismo que foi 
também poeta, ensaísta, dramaturgo, 
caricaturista, actor, bailarino: José 
Sobral de Almada Negreiros (1893-
-1970). Mas ao adaptar, reescrever e/ou 
reinventar esse peculiar “romance de 
aprendizagem” que é Nome de Guerra, 
Jacinto Lucas Pires transferiu para a 
cena não apenas o estreante Antunes, 
mas toda a sua luxuriante fauna: o 
experimentado D. Jorge, Judite – a tal 
que, de facto, não se chama assim –, a 
angelical Maria, o tio, o próprio Autor 
de fato-macaco. Com encenação de 
Cristina Carvalhal e Nuno Carinhas, 

As part of the Odisseia showcase, we 
bring back Antunes, that extremely 
Portuguese version of Ulysses, a 
character invented by a Modernist 
visual artist who was also a poet, an 
essayist, a playwright, a caricaturist, 
an actor and a dancer: José Sobral 
de Almada Negreiros (1893-1970). 
However, during the process of 
adapting, rewriting and/or reinventing 
that peculiar Bildungsroman entitled 
Nome de Guerra, Jacinto Lucas Pires 
brought to the stage not only Antunes, 
but the rest of its extravagant cast of 
characters: the experienced Dom Jorge, 
Judite – she who, actually, is not called 
so –, angelic Maria, the Uncle, and the 
novel’s Author himself, with his boiler-
-suit. Directed by Cristina Carvalhal and 
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Exactamente Antunes é quase tudo e 
o seu contrário: comédia romântica, 
folhetim lisboeta, documentário social, 
musical americano, falso melodrama. 
Ou tão-só um teatro para experimentar 
a ingenuidade e o engenho de Almada 
– esse “menino d’olhos de gigante”, 
nas suas próprias palavras –, o seu 
olhar sobre o corpo e a cidade, e a 
sua pergunta sobre a identidade. 
“Ai daquele que desconheça a tal 
ponto o seu próprio sonho.”

Nuno Carinhas, Exactamente Antunes 
will be mostly anything and its opposite: 
a romantic comedy, a Lisbon soap opera, 
a social documentary, an American 
musical, a fake melodrama. Or, quite 
simply, a play in which to experience 
the ingenuousness and ingenuity of 
Almada – the ‘little boy with a giant’s 
eyes’, as he once described himself – his 
view of the body and of the city, and his 
inquiry into identity. “Woe is he who is 
so ignorant of his own dream.” 

1. A adaptação: “A escrita é que diz 
do que precisa”

jacinto lucas pires O início do Nome 
de Guerra pareceu-me logo muito 
teatral, exterior – acções, diálogos, etc. 
Tive a sensação de que o trabalho de 
adaptação estava praticamente feito 
e que apenas podia inventar umas 
graças, se não queria provocar estragos. 
[risos] Mas depois o romance vai para 
dentro da cabeça do Antunes. Isso foi 
uma coisa que me entusiasmou: estava 
perante a história de um tipo que vai 
para uma cidade nova e essa cidade é a 
sua cabeça. Temos o máximo do cinema, 
que é uma cidade – a multiplicidade 
de pontos de vista, de personagens, de 
acções exteriores –, e temos também 
o máximo do teatro, que é o interior 
da cabeça de um homem. E isto não 
são coisas separadas – é aí que está a 
originalidade do achado do Almada. 

ESpAçOS EM BRANCO pARA HABITAR*
BLANk SpACES TO INHABIT* 

1. Adaptation: “Writing will tell you 
what it needs” 

jacinto lucas pires The beginning of 
the Nome de Guerra novel seemed to 
me very theatrical and exterior – its 
actions, dialogues, etc. I had the feeling 
that the adaptation work was basically 
already done and that I could only 
do some jokes, unless I wanted to do 
some damage. [laughs] But then the 
novel goes inside Antunes’ head. That 
excited me: I had before me the story of 
a guy who moves to a new city and that 
city is his head. We have cinema at its 
maximum, a city – with a multiplicity 
of viewpoints, characters, and outside 
actions –, and we also have theatre at its 
maximum, which is the inside of a man’s 
head. And these are not separate things 
– therein lies the originality of Almada’s 
find. They are one and the same thing. 
Finding out what it is like to live in a 
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Trata-se de uma mesma coisa. Descobrir 
o que é estar numa capital para alguém 
que vem da província e ver o que é a 
Lisboa daquela época e a Lisboa de 
hoje – isto é igual a estar dentro da 
cabeça do Antunes. O Almada opera 
isto sem nunca dizer que o está a fazer, 
ao contrário de quase tudo o que está 
nas prateleiras das nossas livrarias hoje, 
que explica tudo ao leitor. O Nome de 
Guerra é um romance de aprendizagem, 
OK, mas não tem aquela chachada 
dos romances de aprendizagem: “Ele 
tinha mudado, reparem, é uma nova 
pessoa, etc.” Isto é dado a ver, não é 
explicadinho.

O meu impulso foi: tenho aqui um 
livro e este livro tem tudo, e agora vou 
escrever a partir daqui. Não pensei 
em mais nada. Mas agora, olhando 
para trás, percebo que a maneira como 
ataquei a primeira cena – quando o 
Antunes diz “Há muito tempo que eu 
não vinha a Lisboa!” ou “Não há dúvida 
que Lisboa está uma grande capital!” 
–, confundindo a cidade e o lugar físico 
do próprio teatro, determinou o tal 
mecanismo de “emaranhar paisagens” 
[integrar na adaptação passos de 
poemas e conferências de Almada 
Negreiros]. Essa primeira decisão 
de confundir cidade e teatro, como 
o Almada confundiu, incrivelmente, 
cidade e cabeça do Antunes, determinou 
o que viria para a frente. Havia também 
a questão da Maria não ter uma voz no 
romance, não ter existência enquanto 
personagem, não por insuficiência do 
romance, mas porque o Almada não 
quis: queria que ela fosse uma carta 
morta à nascença. Mas nós queríamos – 
o Nuno e eu tínhamos conversado sobre 
isso – ter uma actriz que fosse a Maria. 
Pôs-se o problema: como é que a Maria 

capital when you come from the country 
and seeing how the Lisbon of that time 
and the Lisbon of today are – all this 
equals being inside Antunes’ head. 
Almada does this without ever telling 
what he is doing, unlike nearly all the 
books currently on our libraries’ shelves, 
which explain everything to the readers. 
Nome de Guerra is a Bildungsroman, 
OK, but it does not have all that crap 
you find in such novels: “He had 
changed, look, he is a new person now, 
etc.” All this is shown, not spoonfed.

My motivation was: I have a book here 
and this book has everything, and 
now I will write from here. I thought of 
nothing else. But now, looking back, I 
understand that the way I approached 
the first scene – when Antunes says 
“It’s been ages since I came to Lisbon!” 
or “Lisbon has shaped up to be a great 
capital and no mistake!” –, mixing 
up the city and the physical location 
of the theatre itself, that triggered 
the ‘landscape-entangling’ device 
[including in the adaptation passages 
from the poems and conferences of 
Almada Negreiros]. That first decision to 
confuse city and theatre, just as Almada 
had spectacularly confused the city 
and Antunes’ head, determined all that 
would follow. There was also the issue 
that Maria did not have a voice in the 
novel, did not exist as a character, not 
because of some deficiency of the novel, 
but because Almada did not want it: 
he wanted her to be an empty cipher 
from birth. But we wanted – Nuno and 
I had discussed it – to have an actress 
that would play Maria. That posited the 
problem: how does Maria talk, what 
does she say, if in the novel she says not 
a word? There are only a few mentions 
of her talk in the letters from Antunes’ 



74

fala, o que diz, se no romance não diz 
nada? Há apenas umas menções nas 
cartas da mãe do Antunes. Achei que 
só o Almada saberia como esta mulher 
poderia falar. Fui buscar o texto do 
“Anjo da Guarda” e isso acabou por se 
tornar num mecanismo: quando tiver 
uma dúvida, uma falha, vou primeiro 
a outro Almada, a um Almada fora do 
Nome de Guerra. A escrita é que diz do 
que precisa.

2. O espaço cénico: “O palco é o lugar 
onde tudo se vê e tudo se ouve”

nuno carinhas O espaço cénico não 
poderia ser fixo e identificável, 
paisagístico. Poderíamos ter optado por 
uma série de ilustrações de Lisboa, a 
partir de projecções por exemplo, para 
garantir uma maior identificação, mas 
não quisemos. Esse lugar de todos os 
acontecimentos tinha de ser o palco 
vazio. Não é propriamente um palco 
vazio, porque contém superfícies de 
reflexão que propiciam uma espécie 
de jogo de espelhos: quando reparamos 
que uma personagem está a chegar 
à cena, são-nos dadas três ou quatro 
imagens dela. De resto, o palco não 
podia representar mais nada, porque 
muitas coisas se definem a partir dos 
sons e das trajectórias dos corpos. 
O palco é o lugar onde tudo se vê 
e tudo se ouve.

Os outros elementos da cenografia são 
muito terrenos e, portanto, a árvore terá 
uma especial visibilidade simbólica. 
Há dias, o Francisco Leal dizia-nos: 
“Que pena a árvore não vir debaixo 
e não ouvirmos o som de uma coisa 
que se desenterra!” Mas o fenómeno 
é análogo: ela surge-nos de cima e 
fica suspensa, com as raízes expostas. 

mother. I thought that only Almada 
could know how that woman would 
have talked. So, I went to Almada’s text 
“Anjo da Guarda” and that eventually 
became a default mode: whenever I 
have a doubt, a lapse, I will resort first to 
another Almada, to an Almada outside 
Nome de Guerra. Writing will tell you 
what it needs. 

2. Scenic space: “The stage is the 
place where everything is seen and 
heard”

nuno carinhas The scenic space could 
not have been something fixed and 
identifiable, landscape-like. We could 
have used a series of Lisbon-themed 
illustrations, via projections, for instance, 
to ensure greater identification, but 
we did not want to do it. That place of 
all events had to be the empty stage. 
Not empty, properly speaking, since it 
contains reflecting surfaces that generate 
a kind of mirror play: when we notice 
that a character is entering the scene, we 
are given three or four images of him/her. 
In any case, the stage could represent 
nothing more, because many things are 
defined by the sounds and the bodies’ 
trajectories. The stage is the place where 
everything is seen and heard. 

The other scenic elements are quite 
ordinary and, consequently, the tree 
will have a particular symbolic visibility. 
A few days ago, Francisco Leal told us: 
“Too bad the tree does not emerge from 
below, with the sound of something 
rising up from the earth!” But our 
solution is analogous: it comes to us 
from above and stays suspended, with 
its roots exposed. In the end, that tree 
illustrates the uprooting of Antunes’ 
past and identity. We thought it could be 
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No fundo, aquela árvore corresponde 
ao desarreigamento do passado do 
Antunes e da sua identidade. Pensámos 
que poderia estar lá desde o princípio, 
mas como na peça há um recomeço, 
achámos que a árvore deveria aparecer 
nesse momento em que as coisas se 
recompõem e voltamos à história. É um 
Antunes bastante mais assumido, aquele 
que vemos a partir desse momento. 
Obviamente, isto não tem de ser 
interpretado desta maneira. Tal como o 
som do mar [que abre o espectáculo], a 
árvore é uma coisa que nos transcende. 

3. A encenação: “A grande forma 
aqui é a da colagem”

cristina carvalhal A essencialidade que 
o Jacinto procura teria de corresponder 
sempre a esta rarefacção cénica de 
elementos, porque é assim – a escrita 
original é assim. Do ponto de vista 
da encenação, o desafio também é 
esse, o de induzir uma complexidade 
e simultaneidade de imagens, 
sentimentos, espaços, tempos. Há 
um momento, já próximo do final do 
espectáculo, em que o Antunes e a 
Judite vão de carro a caminho da Boca 
do Inferno e aparece ali um Coro, 
formado pelas outras personagens. 
O Antunes e a Judite vão naquele 
automóvel e transportam com eles toda 
a memória daquelas personagens que 
fizeram a sua história, e que também 
ali vão – são o motor do próprio carro. 
O som do motor é eventualmente a 
memória mais vívida desse dia – às 
vezes, as nossas memórias formam-
-se assim de um pormenor –, porque 
ele tem uma coisa em mente, que é 
fugir, escapar daquela relação. Depois, 
chegam à Boca do Inferno e discutem, 
e de repente estão em casa e já estão 

there from the beginning, but since the 
play has a moment where everything 
starts again, we thought the tree should 
appear at that moment when things 
reorganise themselves and we go back 
to the story. From that moment on, we 
see a much more self-assured Antunes. 
Obviously, you don’t need to read it 
like that. Just like the sound of the sea 
[which opens the performance], the tree 
is something that transcends us.

3. Stage direction: “The main 
technique at work here is collage”

cristina carvalhal The essentiality 
Jacinto is trying to achieve would 
always have to lead to this rarefaction 
of scenic elements, because it is like 
that – the original writing is like that. 
From a stage direction standpoint, 
the challenge is the same: inducing a 
complexity and simultaneity of images, 
feelings, spaces, times. There is a 
moment, close to the end of the show, 
when Antunes and Judite are driving to 
Boca do Inferno and a chorus appears, 
featuring the other characters. Antunes 
and Judite are in that car and they 
carry with them all the memory of those 
characters who made up their story, and 
who are there too – they are the motor 
of the car. The sound of the motor is 
probably the most vivid memory from 
that day – sometimes, our memories 
form themselves out of such a detail –, 
because he has only one thing on his 
mind: to run away, to escape from that 
relationship. Then, they arrive at Boca 
do Inferno and get into an argument, 
and all of a sudden they are back home 
and there is all that post-argument 
atmosphere, when we are unsure 
whether he is going away or stays, 
and you can still hear the storm at Boca 
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naquele ambiente de pós-discussão, 
em que não sabemos bem se ele se vai 
embora ou se fica, e ouve-se ainda a 
tempestade da Boca do Inferno, como 
se aquele acontecimento tivesse ficado 
a assombrá-los… Tudo isto é de uma 
complexidade imensa, e tem de ser 
sugerido, insinuado. Depois caberá ao 
espectador, de uma forma muito livre, 
organizar essas matérias.

nc A questão tem a ver também com a 
contracção do tempo na peça, ou dos 
tempos, que depois se resolve em elipses 
permanentes. O que é engraçado, 
porque nunca nos deixa instalar e 
descansar sobre a certeza da narrativa. 
A grande forma aqui é a da colagem, 
tal como o conceito nos foi legado pelas 
artes plásticas. Quando olhamos para 
uma colagem, se ela é boa, nunca nos 
perguntamos sobre a qualidade ou a 
função de um dos fragmentos. Um dos 
grandes desafios da encenação consiste 
em não deixar que essa colagem de 
tempos constitua um problema, em 
não deixar que fragmentos da colagem 
suscitem estranheza. É uma coisa que 
tem de ser aceite. Há muitas aceitações 
que se têm de fazer em relação a 
este espectáculo. É uma espécie de 
enunciado permanente de aceitações, 
para que naquela colagem que se 
nos apresenta no final não haja um 
fragmento bizarro, um elemento que 
pareça não pertencer ali.

cc No fundo, ao concretizar as coisas, 
é preciso manter essa ambiguidade, 
essa abertura de uma Maria que 
é simultaneamente a voz da culpa 
do Antunes – e funciona como um 
contraponto àquela Judite que ele 
acabou de conhecer e que o vai 
fazer nascer uma segunda vez – e 

do Inferno, as if that event had stayed 
to haunt them… All this is intensely 
complex, and it must be suggested, 
hinted at. It is up to the spectator to 
organise, in a very free way, these 
materials.

nc It also has to do with the contraction 
of time, or of the times, in the play, 
which then resolves itself as permanent 
ellipses. And that is interesting, because 
it never allows us to settle down and 
rest on narrative certainty. The main 
technique at work here is collage, just 
as that concept came to us via the visual 
arts. When you look at a collage, a good 
one, we never wonder about the quality 
or function of one of its fragments. One 
of the great challenges consists in not 
letting that collage of times become a 
problem, in not letting fragments of the 
collage inspire feelings of strangeness. 
It must be accepted. There are many 
acceptances to be made regarding this 
show. It is a kind of permanent list of 
acceptances, so that in the collage that 
presents itself to us at the end does not 
include a weird fragment, an element 
that does not seem to belong there.

cc In the end, when you are bringing 
things into fruition, you need to preserve 
the ambiguity, the openness of a figure 
[Maria] that is the voice of Antunes’ 
guilt – besides acting as a counterpoint 
to that Judite he has just met and will 
cause him to be reborn – and shows, 
here and there, a will of her own, 
ceasing to be such an evident product of 
the ‘male imagination’. In the end, this is 
something that runs through all staging 
work: you need to clarify the narrative, 
to prevent it from becoming purely 
surreal or nonsensical; but at the same 
time you must not limit it to a single 
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que assume, aqui e ali, uma vontade 
própria, deixando de ser de modo tão 
evidente um produto da “imaginação 
masculina”. No fundo, é uma coisa 
transversal a todo o trabalho de 
encenação: é preciso clarificar a 
narrativa, é preciso evitar que se torne 
puramente surreal ou nonsense, mas ao 
mesmo tempo é preciso não a encerrar 
numa única leitura. É preciso que 
aquilo tenha magia – a magia de abrir 
simultaneamente várias portas e nos 
deixar indecisos em relação àquela por 
onde vamos entrar…

jlp Na encenação, parece-me haver a 
limpeza dos poemas: acaba um verso 
e depois há um espaço em branco, 
que como que segura o verso antes de 
aparecer outra palavra. Não há aquela 
confusão de estar a acontecer muita 
coisa, e no entanto há muitas cenas e 
muitas personagens, há muitas coisas 
a acontecer. Mas não se lança o público 
para o carrossel das histórias. Não: 
se quiserem, entrem. Isto está aqui, é 
assim, e tem estes espaços em branco 
que vocês, espectadores, podem habitar.

* Excertos de “Do branco da página ao preto do 

palco”, uma conversa com Jacinto Lucas Pires, 

Cristina Carvalhal e Nuno Carinhas, moderada por 

Pedro Sobrado. In Exactamente Antunes: Manual 

de Leitura. Porto: Teatro Nacional São João, 2011.

reading. There must be magic to it – the 
magic of opening several doors at once 
and making us uncertain as to which 
one we will enter…

jlp The stage direction seems to me 
to have the same purity of the poems: 
one verse ends and then comes a blank 
space, that somehow sustains the verse 
before another word appears. There is 
no sign of that mess when lots of things 
happen at once, and yet there are lots 
of scenes and lots of characters, lots of 
things are happening. But the audience 
is not simply thrown into a merry-go-
-round of stories. No: if you want to 
come in, please do. It is here, it is like 
that, and it has these blank spaces you, 
the spectators, may inhabit.

* Excerpts from “Do branco da página ao preto 

do palco”, a conversation with Jacinto Lucas 

Pires, Cristina Carvalhal and Nuno Carinhas, 

hosted by Pedro Sobrado. Exactamente Antunes: 

Manual de Leitura. Porto: Teatro Nacional São 

João, 2011.

Translated by José Gabriel Flores.
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“UM ROMANCE pORTUgUESíSSIMO” 
“AN INTENSELy pORTUgUESE NOVEL”
david mourão-ferreira*

Convém recordar que o romance Nome 
de Guerra, escrito em 1925 e publicado 
em 1938, não reflecte, de modo algum, 
nem as correntes da época em que 
foi elaborado, nem as do período em 
que esteve na gaveta. De facto, nesta 
história da Lisboa nocturna do decénio 
de 20, não há o mais leve resquício do 
naturalismo que dava então os últimos 
arrancos; e no relato da trajectória 
espiritual do protagonista, bem como 
das complexidades da “heroína”, não 
se vislumbram assomos, nem intervêm 
os métodos, do psicologismo que já 
soltava os seus primeiros vagidos. Tão 
longe do sfumato visionário de Raul 
Brandão como da aristocrática limpidez 
de Teixeira-Gomes, nunca a expressão 
aparece contagiada por outros padrões 
estilísticos do tempo: os maneirismos da 
linguagem “artiste”, ainda triunfante, 
ou, no pólo oposto, as castiças 
brutalidades, coadas através do filtro 
anatoleano, de um “neo-regionalismo” 
que principiava a fazer escola.
Sem se filiar em nenhuma tradição do 
romance nacional, e independente em 
relação às correntes da sua época, é 
todavia o Nome de Guerra um romance 
portuguesíssimo e uma obra-prima da 
ficção do século XX. Antes de mais, 
com este livro, Almada Negreiros 
parece ter “demonstrado”, decerto 
sem o querer, que pode criar-se um 
romance português, à margem ou para 
além de o romance português (produto 
de importação, aliás, em algumas 

It is worth recalling that the novel 
Nome de Guerra, written in 1925 and 
published in 1938, does not in any way 
reflect the literary currents of the time 
in which it was written, or indeed that 
in which it lay in the drawer. There is 
no trace of naturalism, then gasping 
its last, in this story of nocturnal 
Lisbon of the 1920s. Nor is there any 
sign of psychologism, then taking its 
first breaths, in the retelling of the 
spiritual journey of the protagonist or 
the complexities of the ‘heroin’. As far 
from Raul Brandão’s sfumato vision as 
it is from Teixeira-Gomes’s aristocratic 
clarity, the text is uncontaminated by 
the stylistic patterns of the time: the 
mannerisms of ‘artiste’ language, still 
triumphant, and at the opposite end 
of the spectrum, the rough brutalities, 
run through an Anatolian filter, of the 
nascent school of ‘neoregionalism’. 
Despite its disregard for the traditions 
of the national novel and the literary 
currents of the day, Nome de Guerra 
is an intensely Portuguese novel and a 
masterpiece of twentieth century fiction. 
With this novel, Almada Negreiros 
‘demonstrates’, however unintentionally, 
that it is possible to write a Portuguese 
novel above and beyond the Portuguese 
novel (an imported product, at least 
in some of its traditions) – in summary, 
a Portuguese novel by instinct rather 
than culture. “And what is our instinct 
but a memory that is ours and has 
belonged to us since before we were 
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das suas tradições) – um romance 
português, em suma, mais por instinto 
do que por cultura. “E que é o nosso 
instinto senão uma memória que é 
nossa e que já nos pertencia antes de 
termos nascido? E o nosso feitio moral 
e físico? E a nossa vontade? E a nossa 
tendência? E a nossa vocação? Não 
vem tudo isto de longe, de tão longe 
que a memória viva não atinge, mas 
que apesar disso vem dirigindo-se para 
cada um de nós através de séculos e 
séculos, desencontrados, de altos e 
baixos, como se quis ou como pôde 
ser?” Com estas considerações do 
capítulo I do Nome de Guerra, Almada 
Negreiros dava-nos obliquamente a 
“chave” do seu modo de criação, cujas 
raízes mergulham no “inconsciente” 
não apenas pessoal, mas também 
colectivo; e isto, note-se, numa altura 
em que, em Portugal, ninguém falava 
em Jung, em que o próprio Almada 
com certeza o ignoraria. Por outro lado, 
para ser da sua época, jamais precisou 
ele de se interessar pelas correntes 
da sua época (as quais consistiam, no 
geral, em formulações conscientes e 
já estereotipadas): bastava-lhe, pelo 
contrário, inconscientemente deixar-
-se impregnar por tudo o que de vivo, 
móvel, ondulante, ainda não viera à 
superfície ou em fórmulas caducas se 
não cristalizara.

* Excerto de “Nome de Guerra”. In Hospital 

das Letras: Ensaios. Imprensa Nacional-Casa 

da Moeda, [D.L. 1983].

born? And our character, both moral 
and physical? And our will? And our 
tendencies? And our vocation? Does 
not all this come from far, so far as to 
be beyond living memory; and yet 
despite this, it comes directly to each of 
us through the centuries, mismatched, 
with its highs and lows, as we wished 
it or as was possible?” With these 
thoughts from the first chapter, Almada 
Negreiros obliquely gives us the ‘key’ 
to his mode of creation, with its roots 
buried in the personal and collective 
‘subconscious’ – and this at a time when 
no one in Portugal, least of all Almada 
Negreiros, knew anything of Jung. He 
never felt the need to follow the trends 
of his time (which were, in general, 
conscious formulations, stereotypes); on 
the contrary, for him it was sufficient to 
unconsciously imbue everything alive, 
moving, undulating, which had not yet 
come to the surface or been crystallised 
in the expired formulas. 

* Excerpt from “Nome de Guerra”. In Hospital 

das Letras: Ensaios. Imprensa Nacional-Casa 

da Moeda, [D.L. 1983].

Translated by Carla Nobre Sousa.
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Teatro 
Helena 
Sá e Costa

28 Abr/Apr  
01 Mai/May 2011
qui-sáb/thu-sat 21:30
dom/sun 16:00

de/by Howard Barker
tradução/translated by Constança Carvalho Homem

encenação e interpretação/stage direction and acting 
Fernando Mora Ramos, João Cardoso
cenografia/set design Sissa Afonso
figurinos/costume design Bernardo Monteiro
desenho de luz/light design Nuno Meira
assistência de encenação/direction assistance Rosa quiroga

construção de cenário/set construction 
Américo Castanheira/Tudo Faço
operação de luz/light technician Rui Monteiro
operação de som/sound technician Carina galante

co-produção/co-produced by ASSédIO, Teatro da Rainha

estreia/opening 25Nov2010 Teatro Helena sá e costa (Porto)
duração aproximada/playing time 1:15
classificação etária M/12 anos/recommended for Ages 12 and up

Espectáculo em língua portuguesa, legendado em inglês/
Performance in Portuguese subtitled in English
legendagem/subtitling Sofia Barbosa

Eis um teatro que não pretende entreter 
ou informar; um teatro que despreza 
ostensivamente a relevância social, a 
actualidade, o didactismo; um teatro que 
escarnece das boas intenções: A Morte 
do Dia de Hoje, de Howard Barker, 
uma das figuras mais controversas do 
teatro contemporâneo, dramaturgo 
cujo principal empreendimento 
consiste na revitalização da tragédia. 
A tragédia é o espectáculo da dor 
tornada requinte pela arte, postula o 
seu Teatro da Catástrofe. Inspirada 
num episódio da Guerra do Peloponeso 
relatado por Tucídides – a avassaladora 

Here we have a theatre that aims not 
at being entertaining or informative; 
a theatre that blatantly despises social 
relevance, topicality, didacticism; a theatre 
that scorns good intentions: The Dying 
of Today, by Howard Barker, one of the 
most controversial figures in contemporary 
theatre, a playwright whose main 
objective consists in revitalising tragedy. 
Tragedy is the spectacle of pain refined 
through art, so postulates his Theatre 
of Catastrophe. Inspired in Thucydides’ 
narration of a Peloponnesian War episode 
– the devastating defeat suffered by the 
Athenian fleet during an expedition to 

A MORTE dO dIA dE HOJE
The Dying of Today (2008)
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derrota sofrida pela armada ateniense 
numa expedição à Sicília em 413 a.C. –, 
esta peça de 2008 coloca em cena um 
enigmático visitante (um sobrevivente?), 
maléfico portador de “más notícias” a um 
barbeiro ansioso por saber do destino do 
seu próprio filho, envolvido na batalha. 
Co-produzida pela ASSéDIO e pelo 
Teatro da Rainha – duas companhias que 
têm vindo a construir identidades fortes, 
baseadas em repertórios de excepção e 
exigência –, A Morte do Dia de Hoje é 
encenada e interpretada por Fernando 
Mora Ramos e João Cardoso, actores 
capazes de nos restituir o fascinante 
magma teatral de Barker.

Sicily in 413 BC –, this 2008 play brings 
to the stage an enigmatic visitor (a 
survivor?) who is the wicked bearer of 
‘bad news’ to a barber anxious to learn 
the fate of his son, who was at the battle. 
Co-produced by ASSéDIO and Teatro da 
Rainha – two companies that have, over 
time, gained strong reputations, based 
on their unique and excellent repertoires 
–, The Dying of Today is staged and 
performed by Fernando Mora Ramos 
and João Cardoso, actors who are 
perfectly capable of channeling to us 
Barker’s dramatic magma.

Com cerca de quarenta anos de actividade 
artística e de publicação intensa, 
Howard Barker é uma figura um tanto 
incómoda. Revelado no Royal Court no 
início da década de setenta, e com um 
historial posterior de colaborações felizes 
com a Royal Shakespeare Company e 
outras estruturas de relevo, o seu maior 
empreendimento foi justamente a razão 
que o arredou dos palcos mais consensuais 
e o obrigou a uma relativa marginalidade 
(na actualidade, diria, não só assimilada 
como hasteada). Barker quis revitalizar a 
tragédia e a essa tentativa chamou Teatro 
da Catástrofe, uma forma que serviria os 
nossos dias. No entanto, querer substituir 
clareza por ambiguidade, mensagem 
por especulação e sugestão, estrutura 

“AqUILO é ARTE, é TRABALHO dURO”
‘THAT IS ART, IT IS HARd WORk’
constança carvalho homem*

In forty years of artistic activity and intense 
publication, Howard Barker has become a 
somewhat troublesome figure. Debuted at 
the Royal Court in the early seventies and 
with a history of successful collaborations 
with the Royal Shakespeare Company 
and other prominent institutions, Barker 
was distanced from conventional stages 
and relegated to a relatively marginal 
position (which I would suggest he not 
only adopted, but brandished) as a result 
of his most significant undertaking. He 
wished to revitalise tragedy, to create 
what he called a Theatre of Catastrophe, 
a form for our times. However, his choice 
of ambiguity over clarity, speculation and 
suggestion over message, and tableaux, 
chronological perturbations, detours and 
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consequente por quadros, perturbações 
cronológicas, desvios e derivações, bem 
como uma linguagem reconhecível por 
um registo sintacticamente exigente, 
de uma elevação (quase constante) e 
de uma sordidez inusitadas, foi talvez 
o bastante para que Barker se tornasse 
um problema para grande parte dos 
críticos e o eterno autor ignorado pelo 
National Theatre. Em 1988, a fundação 
da companhia The Wrestling School, um 
ensemble exclusivamente dedicado ao seu 
repertório, veio contrabalançar o que podia 
ter sido uma excessiva invisibilidade, 
permitindo inclusivamente a Barker firmar-
-se não só como dramaturgo, mas como 
autor total, assumindo avatares com que 
ao longo dos anos assinou o cenário, os 
figurinos e a sonoplastia de espectáculos.
Em ruptura com uma tendência 
que considera dominante no tecido 
teatral britânico – a da justificação 
da obra pela sua utilidade –, Barker 
construiu um corpus ensaístico, reunido 
maioritariamente em Arguments for a 
Theatre, em que reiteradamente recusa 
a relevância social, a actualidade, o 
didactismo, a obrigação doutrinária. 
Por outro lado, a repugnância a uma 
lógica mercantil aplicada ao teatro faz 
com que rejeite a ideia de transacção 
entre um público-cliente e um actor-
-vendedor, propondo antes defraudar, 
concedendo ao espectador a possibilidade 
de uma experiência individualizada, não-
-previsível, em que o fenómeno teatral se 
aproxima do fenómeno religioso naquilo 
que pode conter de insondável. É também 
de sublinhar que Barker reivindica para 
o seu teatro a condição que lhe é mais 
frequentemente apontada como defeito, o 
elitismo. Afirmando como afirma que não 
pretende entreter, informar ou promover 
qualquer tipo de facilitismo ou infantilismo 
cultural, o autor dirige-se sempre a uma 

derivations over a coherent structure 
–  as well as a linguistic style marked by 
a particularly demanding syntax, (almost 
constant) elevation and unapologetic 
sordidness – was reason enough for most 
critics to consider Barker problematic and 
for the National Theatre to ignore him. The 
creation of The Wrestling School in 1988, 
an ensemble dedicated exclusively to his 
repertoire, countered what might easily 
have become excessive invisibility. It not 
only allowed Barker to establish himself 
as a dramatist, but as a total author, taking 
responsibility, over the years, for set, 
costume and sound design.
In his critical essays, most of which are 
published in Arguments for a Theatre, 
Barker breaks with what he considers the 
dominant tendency in British theatre – that 
a play must be justified by its utility – and 
repeatedly refuses all obligations of social 
relevance, topicality, didacticism and 
indoctrination. Repulsed by the application 
of marketplace logic to the theatre, he 
rejects the idea of a transaction between 
a customer-audience and a salesman-
-actor, proposing instead to disappoint. 
He grants the audience the possibility of an 
individualised, unpredictable experience, 
in which the theatrical phenomenon, in 
all its obscurity, draws close to religious 
experience. It is important to note that 
Barker claims a condition for his theatre 
that is often identified as its weakness: 
elitism. Affirming that he does not intend 
to entertain, inform, or promote any kind 
of cultural effortlessness or infancy, Barker 
always directs his work at the minority 
willing to accept pain without consolation 
and beauty ‘in the guise of the ugly’. His 
texts vary in how skilfully they give form 
to these principles, but several have won a 
certain international favour that should not 
be overlooked. Some examples, to mention 
plays that have been produced in Portugal, 
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minoria que aceite a dor sem consolação 
e a “beleza disfarçada de feio”. Os seus 
textos dão forma a estes princípios com 
destreza variável, mas vários têm vindo a 
merecer um favoritismo internacional que 
não deve, talvez, ser ignorado. Para referir 
alguns, e faz sentido que me refira ao que 
já foi mostrado em palcos portugueses, 
Cenas de uma Execução, As Possibilidades 
e (Tio) Vânia são disso exemplo.
A Morte do Dia de Hoje é uma peça 
em que Barker coloca em cena aquele 
que aparentemente é o seu desafio ao 
espectador. Conduzido por um visitante 
estranho e cáustico, um barbeiro é 
forçado a um “prodigioso exercício de 
imaginação”, justamente um dos pilares 
daquilo que a sua prática visa. O barbeiro 
vislumbra primeiro a sua tragédia privada, 
depois a tragédia transversal que se 
aproxima, mas porque a peça é inspirada 
num episódio concreto das Guerras 
do Peloponeso, a batalha de Anfípole, 
este exercício é simultaneamente uma 
fabricação pessoal e uma espécie de 
memória colectiva, um modo de dizer 
subjectivo e estranhamente próximo da 
fórmula, do eco. É, por outro lado, um texto 
construído contra o triângulo ascendente 
da tragédia, uma vez que começa com 
um clímax precoce e acaba com um final 
sem satisfatória resolução, o que coloca 
problemas de execução e assimilação. 
Apesar de curto, é um texto em que os 
habituais desvios se sucedem, neste 
caso para adiar o momento revelador, 
para permitir uma troca de campo e para 
mostrar outros territórios para especulação, 
como o erotismo. E é, creio eu, uma justa 
defesa de um teatro que ao elidir um 
percurso expectável, e ao resistir a uma 
espectacularidade que não a do próprio 
texto, convida a voltar.

* In A Morte do Dia de Hoje: [Programa]. Porto: 

ASSéDIO; Caldas da Rainha: Teatro da Rainha, 2010.

include Scenes from an Execution, 
The Possibilities and (Uncle) Vanya. 
In The Dying of Today, the characters 
enact Barker’s challenge to the audience. 
The strange and caustic Visitor forces 
the Barber into a ‘prodigious exercise 
of imagination’, one of the very pillars 
on which Barker’s work rests. The Barber 
catches a glimpse of his own private 
tragedy, then the coming transversal one. 
Inspired by the battle of Amphipolis, a 
specific episode of the Peloponnesian War, 
the play is simultaneously an exercise 
in personal fabrication and collective 
memory, a subjective way of saying 
that is strangely similar to formula or 
echo. Furthermore, the text is built in 
opposition to the ascending triangle 
of tragedy, beginning with a premature 
climax and ending without a satisfying 
resolution, thereby posing a challenge for 
performance and comprehension. Though 
brief, the text includes the usual twists, 
designed in this case to postpone the 
moment of revelation, to permit changing 
sides and to indicate other territories for 
speculation, such as eroticism. And it is, 
I think, a just defence of a theatre that by 
eschewing the expected and resisting any 
spectacularisation not contained in the text 
itself, invites us to return. 

* In A Morte do Dia de Hoje: [Programme]. Porto: 

ASSéDIO; Caldas da Rainha: Teatro da Rainha, 2010.

Translated by Carla Nobre Sousa.
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MORTES dO dIA
dEATHS OF THE dAy
fernando mora ramos*

Todo o espectáculo da morte promovido 
pelos media – que o doseiam em 
sequências de imagens mais ou menos 
conformes com o verdadeiro fluxo 
de violências militares planetárias 
constantes – tem a sua escala não como 
verdade informativa, essa dimensão 
deixou de ter espaço e modo de ser, 
mas como alimento a consumir, imagens 
a absorver e a repudiar, sadismo 
e passividade na mesma costela 
consumista ávida de sensações: o 
auditório absorve o péssimo sem emoção 
contida, atraído e repudiando o sangue 
no mesmo fluxo enérgico hipnótico que 
não enfrenta e menos ainda explica, 
que se torna uma experiência e uma 
componente do dispositivo de aceitação 
da inevitabilidade do processo industrial 
da morte, o princípio da realidade, 
da realidade exposta irrecusavelmente, 
demagogicamente, selectivamente, 
por montagem. Os media televisivos 
vivem, obtêm os seus magníficos shares 
com más notícias que eles próprios 
tornam péssimas de várias formas 
(esse é o trabalho da forma), com ou 
sem aviso, por causa das criancinhas 
que supostamente devem ser protegidas, 
mecanismos esses que se convertem 
em atracção do interdito, como sabemos. 
Isso atrai a massa, satisfaz a fome de 
sensações e escamoteia as orientações 
não censuradas dos desejos que movem 
maior número, sonegando-lhe vida real 
e dando-lhes a comer realidade virtual, 
objectivo dos poderes publicitários 

The whole spectacle of death made 
available by the media – which is served 
in portions more or less equivalent to the 
real flux of the constant military violence 
around the world – does no longer exist 
as truthful real information, since its 
dimension has ceased to occupy a space 
of consistence; it is rather presented 
as instantaneous readymade food, 
images to be accepted and repudiated 
in a sadistic or passive manner, all part 
of the life of the same consumerist 
audiences, eager for sensations: the 
public absorbs the worst with no self-
-contained emotions, simultaneously 
attracted by and rejecting the blood, 
in the same energetic and hypnotic 
flux, which is neither unexplained nor 
confronted and which becomes an 
experience, and part of the acceptant 
device of the inevitability of death’s 
industrial process – a reality principle, 
a reality which is exposed in a selective, 
demagogic, edited way impossible 
to refuse. Televised media gain their 
magnificent audience shares by means 
of bad news which they make into even 
worse ones in several possible ways (a 
shaping job), with or without warnings 
destined to supposedly protect children 
viewers, and which contribute to the 
attraction for the forbidden, as we 
well know. This appeals to the masses, 
satisfies the hunger for sensation and 
jeopardises the uncensored leanings of 
the desires common to greater numbers 
of people, robbing them from real life 
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que são a linha da frente dos poderes 
económicos e financeiros – a formatação 
comportamental é o resultado de um 
modo de vida pobre, cuja circularidade 
de experiências repetidas e frustrantes 
é total e apresenta-se sempre como 
a última novidade diversa.

Mas na tragédia, no teatro, nada nos é 
atirado para cima como se fôssemos a 
imensa massa desprevenida e ansiosa, 
e não só o pensamento é parte da sua 
arquitectura de energias ficcionais, 
como a assembleia relativamente restrita 
– o mundo, a cidade e não a massa – 
respira de uma forma que articula a 
singularidade com a possibilidade livre 
da razão colectiva. Mas isso significa 
também que o corpo pode pensar os 
seus clichés e os seus limites, já que ao 
pensamento se associa a coragem de 
pensar e esta põe permanentemente o 
corpo em actuação e mesmo em causa. 
Creio que o Teatro da Catástrofe, que 
Howard Barker tenta reinventar hoje 
sobre o corpo movente da tragédia, 
é isso. As suas peças frequentam não 
só os mitos como a história, os factos, 
como em A Morte do Dia de Hoje, que 
glosa de modo extraordinário os relatos 
factuais de Tucídides. Da catástrofe 
não temos de fugir, nem nela temos de 
agir como as vítimas, na passividade 
indiferente – a dor é uma grande escola 
e não é uma escola dos fados, não é a 
escola do lamento nem da reconciliação. 
O Teatro da Catástrofe dirige-se contra a 
vítima que se compraz em sê-lo e contra 
a baixeza, não de modo orientado, 
mas porque as suas personagens se 
movem nesses meandros dos poderes 
factuais do real e da morte. A catástrofe 
detesta o didactismo e ama a emoção 
contida, a emoção fria do estético – 
em Diderot, a actriz fria desperta as 

and feeding on a virtual reality diet, 
first priority of the advertising power 
which is the frontline of economic and 
financial interests – behaviour-shaping 
causes a poor way of life, a complete 
vicious circle of repeated and frustrating 
experiences and presents itself always 
as the latest different novelty.

In tragedy, in theatre, on the other 
hand, nothing is thrown at us as if we 
were immense, incautious and anxious 
masses. Not only thought is part of its 
architecture of fictional energies, but 
its audience is relatively restricted – the 
world, the city and not the masses – and 
breathes in a way which articulates 
singularity with the free possibility of 
collective reason. But all this means as 
well that the body can think its clichés 
and its limitations, for the courage to 
think is associated to the thought and 
permanently puts the body into action 
and into question. I believe that the 
Theatre of Catastrophe which Howard 
Barker tries to re-invent today over 
tragedy’s moveable body is precisely 
this. His plays evolve around myths 
and history, facts such as the ones in 
The Dying of Today, which revisit in an 
extraordinary manner the real events 
described by Thucydides. We should 
not evade catastrophe nor should 
we behave like indifferent, passive 
victims when it strikes – grief is a good 
teacher, not one that teaches only of 
fates or reconciliation. The Theatre of 
Catastrophe moves against the victim 
who enjoys its condition and against 
the baseness, not in a directed way, 
but because its characters move in the 
meanders of factual powers of reality 
and death. Catastrophe hates didactics 
and cherishes controlled emotion, the 
cold emotion of aesthetics – in Diderot’s 
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emoções requintadas e intensas, e 
a actriz emotiva a lágrima fácil e a 
retórica lamechas – e o respeito pela 
singularidade de cada um. E a morte 
é a vida, mas a morte dos mortais, não 
a morte industrial. Essa é uma criação 
da história humana, não do mundo 
orgânico. Esse tem outras regras, 
regras orgânicas que conhecemos.
Para o Teatro da Catástrofe, o 
luto é uma celebração do juízo 
livre, a emoção contida de uma 
nobreza dos comportamentos que 
radica na capacidade de olharmos 
prolongadamente o que nos acontece, 
sem fuga, pelo contrário, frontalmente, 
na dor e no êxtase. A ficção é aqui 
uma criação do desvelar das próprias 
contradições da natureza e da história 
humanas. Até ao osso, entre a beleza e a 
morte, entre a história e as ficções que a 
revelem, como vida, vida que se constrói 
sobre as contradições que sangram.

* Excertos de “Mortes do dia”. In A Morte do 

Dia de Hoje: [Programa]. Porto: ASSéDIO; Caldas 

da Rainha: Teatro da Rainha, 2010.

essay, the cold actress awakens the 
refined, intense passions, and the 
emotional actress brings tears and 
sentimental rhetoric – and the respect 
for each person’s singularity. And death 
is life, but the death of mortals, not the 
industrial death which is a creation of 
human history and not of the organic 
world, the latter having other rules, 
the organic rules we know.
For the Theatre of Catastrophe, 
mourning is a celebration of free 
judgement, the emotion contained in 
the nobility of behaviour which stems 
from the ability to look at length at 
what befalls us, without fleeing and, 
on the contrary, to confront it with pain 
and ecstasy. Fiction is in this instance 
the unveiling of the contradictions 
contained in nature and in human 
history. To the bone, between beauty 
and death, between history and the 
fiction that reveals it, like life which 
is built over bleeding contradiction.

* Excerpts from “Mortes do dia”. In A Morte 

do Dia de Hoje: [Programme]. Porto: ASSéDIO; 

Caldas da Rainha: Teatro da Rainha, 2010.

Translated by Ana Hudson.
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Um teatro regulado está morto, quer essa 
regulação provenha da consciência ou do 
comércio. O elemento criativo essencial, 
no teatro, acima de todas as outras 
formas artísticas, é a sua permanente 
volubilidade, a sua incorrigível 
instabilidade. Esta instabilidade transpira 
do actor, mas tem se de originar num 
texto que é impossível de conhecer. 
O texto conhecido é magro, benigno, 
complacente, propaganda ou massagem. 
Não cria qualquer problema ao actor e, 
o que é pior, não cria qualquer problema 
ao público. O actor não sofre a provação 
de apresentar as incongruências, as 
ilogicidades, do texto, que é a origem 
de uma interpretação triunfante. No 
teatro, o actor é fundamental porque só 
ele tem o poder de tornar humanos os 
elementos ostensivamente inumanos 
da peça Catastrófica. Isto tem de ser 
uma provação para ele. Se o actor 
não sente a provação de apresentar a 
personagem, a experiência da tragédia 
não ocorre porque a tragédia é pletora 
– é o insuportável –, literalmente, o que 
não pode suportar-se, o que não pode 
transportar-se e se derrama, cai ao chão e 
é apanhado outra vez, como uma mulher 
a debater-se com os seus excessivos 
fardos de refugiada… Este fracasso em 
transportar a carga é o êxtase da tragédia 
Catastrófica.

* Excerto de “Ignorance and instinct in the Theatre 

of Catastrophe”. In Arguments for a Theatre. 

Manchester: Manchester University Press, 1998.

Tradução Constança Carvalho Homem.

“O INSUpORTáVEL”
“THE UNBEARABLE”
howard barker*

A regulated theatre is dead, whether 
that regulation arises from conscience 
or commerce. The essential creative 
element in theatre above all other art 
forms is its permanent unreliability, its 
incorrigible instability. This instability 
is exuded by the actor but it must 
originate in a text which is unknowable. 
The knowable text is thin, benign, 
complacent, propaganda or massage. 
It creates no problem for the actor, and 
worse, no problem for the audience. 
The actor does not suffer the ordeal 
of presenting the incongruities, the 
illogicalities, of the text, which is the 
source of a triumphant performance. 
The actor is primary in theatre because 
he alone has the power to make human 
the ostensibly inhuman elements of 
the Catastrophic play. This must be 
an ordeal for him. If the actor is not 
experiencing the ordeal of presenting 
the character, the experience of tragedy 
does not occur, for tragedy is plethora 
– it is the unbearable – literally, what 
cannot be borne, what cannot be carried 
and which spills, which falls to the 
ground and is seized up again, like a 
woman struggling with the too-many 
burdens of the refugee… This failure 
to transport the load is the ecstasy of 
Catastrophic tragedy.

* Excerpt from “Ignorance and instinct in the 

Theatre of Catastrophe”. In Arguments for a 

Theatre. Manchester: Manchester University 

Press, 1998.
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ASSédIO – ASSOCIAçãO dE IdEIAS OBSCURAS

A ASSéDIO é um projecto teatral 
que aposta sobretudo na divulgação 
e exploração criativa da dramaturgia 
contemporânea. Para esse fim, assume 
não só a manutenção de uma linha 
de rigor na selecção do repertório, 
mas também a consolidação de um 
equilíbrio da estrutura artística e meios 
de produção, condições essenciais 
para a permanente actualização das 
linguagens criativas da cena. Foram 
já alguns os autores divulgados 
pela primeira vez em Portugal em 
espectáculos produzidos pela ASSéDIO, 
tais como: Marie Laberge, Gerardjan 
Rijnders, Martin Crimp, João Tuna, 
Wallace Shawn, Marie Jones e Cecilia 
Parkert. Com treze anos de actividade 
regular, a ASSéDIO acredita ter vindo a 
merecer um lugar de algum relevo pelo 
modo consistente como foi desbravando 
o território das novas dramaturgias, 
desafio que sempre acreditou 
estimulante e fértil, tanto para o trabalho 
dos actores como para a produção 
da sua equipa criativa. Fomentar 
e consolidar o encontro entre estes 
saberes permanentemente renovados 
e as exigências, igualmente renovadas, 
dos textos da contemporaneidade, 
tem sido o inequívoco propósito da 
companhia.

BREVE HISTORIAL
1998 O Falcão de Marie Laberge, trad. 
Paulo Eduardo Carvalho, enc. João 
Cardoso | 1999 Belo? de Gerardjan 
Rijnders, trad. Maria Clarinda Moreira, 
enc. João Cardoso | 2000 O Fantástico 
Francis Hardy, Curandeiro de Brian 

ASSéDIO is a theatre company that 
focuses primarily on the promotion and 
creative exploration of contemporary 
dramaturgy. It selects its repertoire 
according to rigorous criteria and 
endeavours to maintain a balance 
between the artistic structure and the 
means of production, both essential 
conditions for the continued renewal 
of the creative languages of the stage. 
ASSéDIO has introduced a number of 
new authors to Portuguese audiences, 
including Marie Laberge, Gerardjan 
Rijnders, Martin Crimp, João Tuna, 
Wallace Shawn, Marie Jones and 
Cecilia Parkert. In thirteen years of 
uninterrupted activity, ASSéDIO has 
established itself as a pioneer in the field 
of new dramaturgies. For the creative 
team this is an area of stimulating 
and fertile challenges. Encouraging 
and consolidating the encounter 
between their own knowledge and the 
demands of contemporary texts, both 
in constant renewal, is this company’s 
unmistakeable purpose. 

BRIEF pROdUCTION HISTORy
1998 The Falcon by Marie Laberge, 
transl. Paulo Eduardo Carvalho, dir. João 
Cardoso | 1999 Beautiful? by Gerardjan 
Rijnders, transl. Maria Clarinda Moreira, 
dir. João Cardoso | 2000 Faith Healer 
by Brian Friel, transl. Paulo Eduardo 
Carvalho, dir. Nuno Carinhas (co-
-produced by TNSJ) | 2001 Aunt Dan 
and Lemon by Wallace Shawn, transl. 
Paulo Eduardo Carvalho, dir. Nuno 
Carinhas | 2002 Ashes to Ashes by 
Harold Pinter, transl. Paulo Eduardo 
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Friel, trad. Paulo Eduardo Carvalho, 
enc. Nuno Carinhas (co-produção TNSJ) 
| 2001 Tia Dan e Limão de Wallace 
Shawn, trad. Paulo Eduardo Carvalho, 
enc. Nuno Carinhas | 2002 Cinza às 
Cinzas de Harold Pinter, trad. Paulo 
Eduardo Carvalho, enc. João Cardoso 
| 2003 No Campo de Martin Crimp, 
trad. Paulo Eduardo Carvalho, enc. 
João Cardoso (co-produção TNSJ) | 
2004 Um Número de Caryl Churchill, 
trad. Paulo Eduardo Carvalho, enc. João 
Pedro Vaz (co-produção Culturgest) | 
2005 O Tio Vânia de Anton Tchékhov, 
trad. António Pescada, enc. Nuno 
Carinhas (co-produção Ensemble/TNSJ) 
| 2006 Todos os que Falam [Ir e Vir; 
Um Fragmento de Monólogo; Baloiço; 
Não Eu] de Samuel Beckett, trad. Paulo 
Eduardo Carvalho, enc. Nuno Carinhas 
(co-produção Ensemble/TNSJ) | 
2007 O Corte de Mark Ravenhill, trad. 
Constança Carvalho Homem, enc. 
João Cardoso | 2007 Menos 
Emergências [Céu Completamente 
Azul; Contra a Parede; Conselhos 
para as Mulheres do Iraque; Menos 
Emergências] de Martin Crimp, trad. 
Paulo Eduardo Carvalho, enc. João 
Cardoso | 2007 Terminus de Mark 
O’Rowe, trad. Francisco Luís Parreira, 
enc. João Cardoso | 2008 O Concerto 
de Gigli de Tom Murphy, trad. Paulo 
Eduardo Carvalho, enc. Nuno Carinhas 
(co-produção TNSJ) | 2009 O Feio de 
Marius von Mayenburg, trad. Maria 
Hermínia Brandão, enc. João Cardoso | 
2010 Terra sem Palavras de Dea Loher, 
trad. Maria Hermínia Brandão, enc. 
João Cardoso | 2010 O Dia de Todos os 
Pescadores de Francisco Luís Parreira, 
enc. João Cardoso (co-produção TNSJ)

Carvalho, dir. João Cardoso | 
2003 The Country by Martin Crimp, 
transl. Paulo Eduardo Carvalho, dir. 
João Cardoso (co-produced by TNSJ) | 
2004 A Number by Caryl Churchill, 
transl. Paulo Eduardo Carvalho, 
dir. João Pedro Vaz (co-produced 
by Culturgest) | 2005 Uncle Vanya 
by Anton Chekhov, transl. António 
Pescada, dir. Nuno Carinhas (co-
-produced by Ensemble/TNSJ) | 
2006 Todos os que Falam [Come and 
Go; A Piece of Monologue; Rockaby; 
Not I] by Samuel Beckett, transl. Paulo 
Eduardo Carvalho, dir. Nuno Carinhas 
(co-produced by Ensemble/TNSJ) 
| 2007 The Cut by Mark Ravenhill, 
transl. Constança Carvalho Homem, 
dir. João Cardoso | 2007 Fewer 
Emergencies [Whole Blue Sky; Face 
to the Wall; Advice to Iraqui Women; 
Fewer Emergencies] by Martin Crimp, 
transl. Paulo Eduardo Carvalho, dir. 
João Cardoso | 2007 Terminus by Mark 
O’Rowe, transl. Francisco Luís Parreira, 
dir. João Cardoso | 2008 The Gigli 
Concert by Tom Murphy, transl. Paulo 
Eduardo Carvalho, dir. Nuno Carinhas 
(co-produced by TNSJ) | 2009 The Ugly 
One by Marius von Mayenburg, transl. 
Maria Hermínia Brandão, dir. João 
Cardoso | 2010 Land Without Words 
by Dea Loher, transl. Maria Hermínia 
Brandão, dir. João Cardoso | 
2010 O Dia de Todos os Pescadores 
by Francisco Luís Parreira, dir. João 
Cardoso (co-produced by TNSJ)
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rainha – Porque nome de mulher, 
Leonor, mecenas de Gil Vicente.
caldas da – Cidade sede: freguesias, 
parque, cafés, adros de igreja, praças, 
espaços alternativos e, para breve, o 
Teatro da Caixa Preta, sala estúdio em 
sintonia com o programa estético e 
formativo do Teatro da Rainha.
nascimento – 1985, Janeiro.
capital inicial – Quatrocentos contos, 
moeda antiga.
tempo de gestação – Desde 1975, 
antecedentes em Évora, Coimbra, Braga 
e Maputo.
repertório – Fixação no humor 
fragmentário, na História, na poesia, 
no conciso e no extenso, no veneno 
reflexivo, no sublime e no baixo 
corporal. Aversão ao requentado, à 
marcação com pré-aviso, ao culinário, 
ao palavroso e ao gesticulado aleatório 
ou simétrico da palavra. Amor do 
burlesco e do trágico. 
clássicos – Desde que contemporâneos. 
contemporâneos – Desde que classi-
cizantes.
espectáculos – Mais de cinquenta, desde 
1985, nas Caldas da Rainha, Coimbra, 
Lisboa e Maputo. Em equipa, incluindo 
outras criações em Évora, Coimbra e 
Porto, quase uma centena.
amores em acto – George Tabori, Thomas 
Bernhard e Howard Barker. 
amores por fazer – William Shakespeare, 
Anton Tchékhov, Ésquilo…
novo teatro – Uma sala de ensaios que 
é uma sala de espectáculos.

TEATRO dA RAINHA 
Glossário rápido e gratuito 
a free brief glossary

queen [rainha] – A woman’s name: 
Leonor, the patroness of Gil Vicente. 
caldas da rainha – Our home city: 
parishes, park, coffee houses, 
churchyards, squares, alternative spaces 
and, pretty soon, Teatro da Caixa 
Preta, a studio theatre in tune with the 
aesthetic and formative programme 
of Teatro da Rainha.
birth – January 1985.
initial capital – Four hundred thousand 
escudos, the coin of the time.
gestation time – Since 1975, with 
precedents in Évora, Coimbra, Braga 
and Maputo.
repertoire – Fixations: fragmentary 
humour, History, poetry, the concise and 
the extensive, reflexive poison and the 
bodily sublime. Aversions: rehashed 
materials, previous appointments, 
formulaic drama, verbosity and all 
gesticulation that is either random or 
symmetrical with the words. We love 
everything that is burlesque and tragic.
classics – As long as they are con-
temporary. 
contemporaries – As long as they are 
classicist. 
shows – Over fifty, since 1985, in 
Caldas da Rainha, Coimbra, Lisbon and 
Maputo. Nearly a hundred collaborative 
efforts in various locations, including 
Évora, Coimbra and Porto.
current loves – George Tabori, Thomas 
Bernhard and Howard Barker. 
future loves – William Shakespeare, 
Anton Chekhov, Aeschylus…
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autores – Marivaux, Molière, Carlo 
Goldoni, Gil Vicente, Johannes von 
Saaz, Jean-Pierre Sarrazac, Samuel 
Beckett, Bertolt Brecht, Heiner Müller, 
Christoph Hein, Herbert Achternbusch.
autores em carteira – Franz Xaver 
Kroetz, Thomas Bernhard, William 
Shakespeare, Georg Büchner, Anton 
Tchékhov, Karst Woudstra, Rocco 
D’Onghia…
temas em circulação – O chico-esperto, 
antropologia de José Gil sobre a criatura 
portuguesa nacional e estrangeira; 
No País dos Sacanas, texto agnóstico 
enraivecido de Jorge de Sena; e 
Discurso Sobre o Filho da Puta, de 
Alberto Pimenta. Será certamente uma 
perfordance verbal com muita dança do 
ventre e talvez – aí está a criação e não 
é de galinhas – umas subidas ao poste, 
sem sebo, claro, muito circenses e novas, 
novo-circenses, portanto.
tecnologia – A de ponta e a outra, a 
ronceira, a que vê o TGV pela janela 
do comboio a vapor.
futuro – Uma cova aquecida com 
piquete de uma empresa privada de 
segurança por causa do valor do cálcio, 
em breve a ser cotado em bolsa, tal 
como as minas de ouro do fundo mar, 
o chamado ouro salgado.
salários – Nem sempre.
televisão – Nenhuma.
descoberta – Teatro para a infância, as 
peças de Joseph Danan: a imaginação 
como liberdade contra a criatividade 
como indústria.

new theatre – A rehearsal room that 
is a performance stage.
authors – Marivaux, Molière, Carlo 
Goldoni, Gil Vicente, Johannes von 
Saaz, Jean-Pierre Sarrazac, Samuel 
Beckett, Bertolt Brecht, Heiner Müller, 
Christoph Hein, Herbert Achternbusch.
authors under consideration – Franz 
Xaver Kroetz, Thomas Bernhard, 
William Shakespeare, Georg Büchner, 
Anton Chekhov, Karst Woudstra, Rocco 
D’Onghia…
subjects under consideration – José 
Gil’s anthropological research on that 
Portuguese and international creature, 
the smart aleck; No País dos Sacanas, 
an agnostic and enraged text by Jorge 
de Sena; and Alberto Pimenta’s Discurso 
Sobre o Filho da Puta. This will certainly 
lead to a spoken perfordance, with lots 
of belly-dancing and perhaps – and 
therein lies the creativity – a few climbs 
up the pole – ungreased, of course, in a 
very contemporary circus approach. 
technology – Both the one with the 
highest speed and the other, the slow 
one that looks at the high-speed train 
from the window of a steam-powered 
engine. 
future – A heated burrow, guarded by a 
private security company because of the 
rising value of calcium, soon to be rated 
at the stock exchange, just like the gold 
mines in the bottom of the sea, the so-
-called salty gold. 
salaries – Not always.
television – Not a bit.
discovery – Children’s theatre, the 
plays of Joseph Danan: imagination as 
freedom vs. creativity as industry. 
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Theatro Circo
pequeno Auditório

28 Abr/Apr 2011
qui/thu 21:30 

de/by Regina guimarães, Saguenail

encenação/directed by Rui Madeira
espaço cénico/scenic design Carlos knorr
figurinos/costume design Sílvia Alves
vídeo/video Frederico Bustorff Madeira
criação sonora/sound design Luís Lopes
assistência de encenação/direction assistance Solange Sá

interpretação/cast Waldemar Sousa, Rogério Boane

produção/produced by Companhia de Teatro de Braga

estreia/opening 8Abr/Apr2011 Theatro circo (braga)
duração aproximada/playing time 1:20
classificação etária M/12 anos/recommended for Ages 12 and up

TRANSIT

Se o teatro é o lugar onde vamos 
para ver o mundo, então Transit é o 
lugar onde vemos o mundo a partir 
de uma sala VIP de um grande 
aeroporto, instalados nas cabeças de 
duas personagens que esperam – em 
transe, em trânsito – pelo voo de uma 
morte anunciada. Sentadas num sofá 
king size de design arrojado, jogam o 
jogo do rato e do gato, reinventando o 
discurso com que se alimentam: Jet Lag 
(60 anos, pose dandy) e Check In (30 e 
poucos anos, talvez demasiado flashy, 
talvez mesmo um pouco kitsch), assim 
mesmo, em americanês, esse inglês-
-de-aeroporto tornado língua oficial 
de todos os choques tecnológicos e de 
toda a miséria simbólica instalada ou 
por vir. Este aeroporto imerso numa 
atmosfera de aquário evoca uma cidade 
videovigiada, metade sonho americano 
importado, metade ruína. Porto ou 
Braga, por exemplo, cidades onde 
vivem e trabalham Regina Guimarães 

If the theatre is the place where we 
go to see the world, then Transit is the 
place from where we see the world from 
the VIP lounge of a major airport, settled 
in the heads of two characters who wait 
– in trance, in transit – for the flight of 
a death foretold. Seated in a king-size 
designer sofa, they play cat and mouse, 
reinventing the discourse from which 
they feed themselves: Jet Lag (60 years 
old, dandified) and Check In (30-ish, 
maybe a little too flashy, maybe even 
a bit kitsch), just so, in Americanese, 
the airport-English that has become 
the official language of all technology 
shocks and all the symbolic poverty 
already in place or yet to come. This 
airport, submerged in an aquarium-like 
atmosphere, evokes a video-surveilled 
city, half imported American dream, half 
shambles. It could be Porto or Braga, 
for instance, the cities where Regina 
Guimarães and Saguenail live and 
work. Since the early 1990s, they have 
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e Saguenail, que se envolveram, desde 
o início dos anos 1990, na construção 
de uma obra dramática e videográfica 
comum, marcada pelas ideias de 
confronto e resistência. Em Transit, 
recorda-nos o encenador Rui Madeira, 
dois actores lutam pela sobrevivência. 
Como num filme, duas cabeças jogam 
mais um jogo da vida.

dedicated themselves to the creation of 
a joint dramatic and videographic body 
of work, characterised by the notions of 
confrontation and resistance. In Transit, 
according to stage director Rui Madeira, 
two actors struggle to survive. As in 
a movie, two heads play one more 
game of life.

Dois homens que se encontram. Dois 
mundos que se cruzam. Como num 
filme. Sem psicologismos. Sem teatro. 
A reinvenção da sobrevivência através da 
Palavra. Cada um encontra no Outro a 
razão da sua permanência ali/aqui. Duas 
vidas jogam-se no silêncio da espera. 
Nunca se perceberá quem é caçador e 
quem é caçado. Neste jogo é vital não 
perder o argumento. A Palavra mata!
Um exercício sobre o não teatro, levando 
os actores à procura de um tom em que 
cada frase dita resulta apenas do prazer 
de não se deixar matar. A capacidade 
de especular sobre cada momento 
na busca da energia para aguentar o 
combate no momento seguinte é o que 
mantém a Vida. Tudo pode ser verdade 
e mentira. Tudo hoje é verosímil, tudo 
é espectacular. Já não nos aguentamos 
sem máscara… 
Jet Lag e Check In são, afinal, dois 
actores numa luta pela sobrevivência. 

UM dUELO AO pôR-dO-SOL
A dUEL AT SUNSET
rui madeira

Two men meet. Two worlds collide. Like 
in a film. No psychologisms. No theatre. 
The reinvention of survival through the 
Word. Each man finds in the Other the 
reason he is t/here. Two lives at stake 
in the silence of waiting. It is never 
clear who is the hunter and who is the 
hunted. In this game it is vital not to lose 
the argument. The Word kills!
This exercise in non-theatre requires 
the actors to search for a tone in which 
each sentence spoken results from 
the pleasure of not being killed. The 
capacity to reflect on each moment 
while searching for the energy needed 
to bear the combat in the next moment 
is what maintains Life. Everything can 
be true and a lie. Everything today is 
verisimilar, everything is spectacular. 
We can no longer survive without 
masks… 
In the end, Jet Lag and Check In 
are two actors fighting for survival.

Translated by Carla Nobre Sousa.
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EM TRâNSITO 
IN TRANSIT
regina guimarães, saguenail

Transit é um texto que começa a 
abrir caminho no aeroporto de Milão, 
numa daquelas situações de black-
-out informativo em que nem se 
parte nem se sabe quando se vai 
partir. Para resistir à fúria, praticam-
-se pacatos exercícios de observação: 
cartazes, painéis, sinais, montras, 
carrinhos, fardas, bichas. Repara-se 
então nos mínimos e nos máximos de 
sobrevivência que o aeroporto oferece, 
desde cigarros e pastilhas elásticas até 
casacos de arminho e massagens VIP. 
Repara-se nas pessoas: as que andam 
perdidas, as que avançam em piloto 
automático, as que parecem solitárias, 
as que têm ar de pessoa colectiva. E 
surgem, antes de tudo, os nomes dos 
dois protagonistas, Jet Lag e Check In, 
como se os nomes fossem a caverna 
e os tesouros, os ladrões e o abre-te 
sésamo. De súbito, torna-se óbvio que 
os tijolos da construção que a cabeça 
se atreve a erguer, ainda sem alicerce, 
se inspiram na massa de semelhança 
entre a pequena cidade aeroporto e 
a cidade securitária formatada pelo 
neoliberalismo. Assalta-nos a recordação 
inolvidável das reuniões da Câmara 
Municipal do Porto, em que o cidadão 
distraído pode descobrir o “projecto de 
cidade” que lá se trama, feito de falsos 
hotéis de charme, spas new age, mais 
parkings do que parques, restauração 
rápida disfarçada de gourmet, e bué 
da lojas de griffe... – é tão-só uma 
cópia a céu aberto (?) dos corredores 

The text of Transit began to take form 
in the Milan airport, in one of those 
situations of information black-out, 
in which we were neither leaving nor 
knew when we would leave. To resist 
the rage, we engaged in calming 
exercises of observation: posters, 
screens, displays, signs, carts, uniforms, 
queues. We noticed the minimum and 
maximum survival the airport offers, 
from cigarettes and gum to fur coats and 
VIP massages. We noticed people: lost 
people, people on auto-pilot, reclusive 
people, people that looked like their 
own corporate entity. The names of 
the two protagonists came first, before 
anything else. Jet Lag and Check In, 
as if the names themselves were cave 
and treasure, thieves and open sesame. 
It was suddenly obvious that the 
similarities between the small airport 
city and the lockdown city formatted 
by neoliberalism would be the bricks 
of the structure already being erected 
in our minds, even without a solid 
foundation. We were assaulted by the 
unforgettable memory of those Porto 
City Council meetings in which the 
average citizen could discover the ‘city 
project’ being plotted there, complete 
with deceptively charming hotels, new 
age spas, more parking than parks, fast 
food disguised as gourmet and loads 
of designer stores – little more than an 
open-air (?) replica of the corridors of an 
airport. These sobering resemblances 
and the terrifying meanings they carry 
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de aeroporto. E são essas estudadas 
parecenças, a par dos terríficos 
sentidos de que são portadoras, que 
nos convencem a não deixar a “peça” 
nascente no lixo do devaneio. 
De que maneira a luta de classes se 
manifestaria no espaço confinado e 
videovigiado de um talk show televisivo? 
É a esta pergunta que encarregamos 
Jet Lag e Check In de ir respondendo, 
dotando-os da possibilidade e da vontade 
de criar rompimentos, de furar o aquário 
onde asfixiam com a ponta acerada das 
suas pequenas e grandes raivas.
Transit foi-se escrevendo, via correio 
electrónico, entre o Porto e Calcutá. É 
um objecto do qual gostaríamos que se 
conservasse a estranheza (também de 
o termos levado a bom termo) e o peso 
paradoxal do improviso (pingue-pongue 
entre autores e entre personagens: 
os primeiros distantes, mas próximos; 
os segundos próximos, porque 
reunidos pelo espaço improvável da 
representação, mas irremediavelmente 
distantes). 
Será possível um objecto em palco 
manter-se em trânsito? 

convinced us not to leave the nascent 
‘piece’ in the dustbin of our daydreams. 
In what way would the class struggle 
manifest itself in the confined and 
video-surveyed space of a television talk 
show? We have charged Jet Lag and 
Check In with answering this question, 
endowing them with the possibility and 
desire to create ruptures, to pierce the 
aquarium where they are suffocating 
with the sharpened point of their 
frustrations, big and small. 
Transit was written, via e-mail, between 
Porto and Calcutta. We would like it 
to keep its strangeness (part of which 
is that we actually brought it to term) 
and the paradoxal weight of 
improvisation (ping-pong between 
authors and between characters: 
the former distant, but close; the latter 
close because they have been collected 
in the improbable space of performance, 
but irremediably distant). 
Is it possible for an object on stage
to remain in transit?

Translated by Carla Nobre Sousa.

O pROCESSO
THE pROCESS 
solange sá

Partindo de uma hipótese, de um 
pressuposto, o texto ganha contornos 
não imaginados. Alia a sua excelência à 
argúcia da dramaturgia.
A diferença entre o que se entende e 
o que se subentende acompanha todo 

From an initial hypothesis, a 
presupposition, the text takes on 
unimagined contours. It adds its 
excellence to the astuteness of the 
dramaturgy. 
The difference between what 
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o processo de trabalho, que tem como 
base a sinceridade da relação entre as 
duas personagens. O não representar!
Como na vida, a palavra esconde 
significados que não se revelam numa 
imediata abordagem. Assim, o intenso 
trabalho de experimentação, orientado 
sempre para que haja um entendimento 
claro da, como diz o encenador, “cabeça 
das personagens”, vai aprofundando 
intenções e suportes para que os actores 
se sintam livres e para que possam jogar 
com o texto como se ele fosse um puzzle, 
que ambos têm que construir. A atenção 
ao outro é, então, aqui, uma necessidade 
constante como forma de sobrevivência. 
É esta atenção, esta entrega, que vai 
revelando as razões pelas quais a 
palavra é dita, e ganha vida fora do 
papel. Não é por repetições. Não é 
por aproximações. É partindo de um 
conhecimento geral que o particular, na 
multiplicidade das suas interpretações, 
se pode desenrolar não perdendo nunca 
o objectivo final.
É uma encenação de “formatação das 
cabeças”. Todavia, é de liberdade que 
falo. É do princípio básico da instrução 
humana, que corresponde à partilha de 
informação, por forma a que o indivíduo 
possa, sozinho, elaborar raciocínios. 
Pensar.
E é devido a esta liberdade que digo, 
apropriando-me agora das palavras do 
encenador – “Isto é tão bonito!”
É tão bonito trabalhar!
Há um prazer constante nesta 
descoberta de caminhos possíveis. Há 
um prazer constante no reconhecimento 
do que pode vir a ser.
A entropia é motivante. Cria um estado 
de alerta permanente, absorvendo 
os mais pequenos sinais, que são 
fundamentais ao equilíbrio.

is understood and what is inferred 
accompanies the development process, 
which is itself based on the sincerity 
of the relationship between the two 
characters. The not-acting!
As in life, words hide meanings that are 
not immediately revealed. The intense 
work of experimentation – always 
focused at “getting in the characters’ 
heads”, as the director says – moves 
towards deepening intentions, so that 
the actors can play with the text as if 
it were a puzzle they have to finish 
together. Paying attention to the other 
is a constant necessity, a form of 
survival. It is this attentiveness, this 
submittal, that reveals the reasons 
why words are spoken and brings the 
page to life. It is not repetition. It is not 
approximation. It starts with the general 
understanding that the particular, in the 
multiplicity of interpretations, can be 
unravelled without ever losing sight 
of the final objective. 
This is a mise-en-scene of a ‘formatting 
of minds’. And yet, I am talking about 
freedom. And the way in which the 
individual can, alone, rationalise. Think. 
It is because of this freedom that I can 
say, in the words of the director, “This 
is so lovely!”
Working is so lovely!
There is constant pleasure in this 
discovery of possible paths. There is 
constant pleasure in the recognition 
of what can be. 
The entropy is motivating. It creates a 
permanent state of alertness, absorbing 
the smallest of signals, fundamental 
to balance. 

Translated by Carla Nobre Sousa.
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A Companhia de Teatro de Braga (CTB) 
foi fundada em 1980 no Porto (então 
denominada CENA), e está desde 
1984 radicada em Braga, no âmbito 
de um protocolo com a autarquia da 
cidade. Através da sua prática teatral, 
o projecto artístico da CTB cruza o 
sempre renovado interesse pelas novas 
dramaturgias com a experimentação 
sobre o grande legado dramatúrgico 
da humanidade: os clássicos. No 
âmbito das suas relações, pretende 
contribuir para fazer do Theatro Circo 
uma placa giratória de confronto 
artístico entre criadores da Europa e 
do espaço lusófono. A CTB desenvolve 
e aprofunda o seu projecto artístico 
nas áreas da criação, formação de 
públicos e edição. Nestas áreas, mantém 
projectos de intercâmbio, colaboração 
e co-produção com vários criadores 
e estruturas de criação. A CTB é a 
companhia residente do Theatro Circo, 
edifício inaugurado em 1915 e que após 
um ambicioso projecto de restauro e 
reestruturação espacial, que durou cerca 
de oito anos, foi reaberto em 2006.
Espectáculos em repertório: Concerto 
à la Carte de Franz Xaver Kroetz; 
Bacantes de Eurípides; Auto da Barca 
do Inferno de Gil Vicente; A Cabeça 
do Baptista de Ramón María del Valle-
-Inclán; Último Acto e Arte do Futuro 
de Anna Langhoff e Alexej Schipenko; 
e Transit de Regina Guimarães e 
Saguenail. Próximas criações: Jardins de 
Alexej Schipenko; No Alvo de Thomas 
Bernhard; e Oresteia de Ésquilo.

COMpANHIA dE TEATRO dE BRAgA

Companhia de Teatro de Braga (CTB) 
was founded in 1980 in Porto (then 
under the name CENA). It has been 
based in Braga since 1984, in the 
framework of an agreement with the 
city council. CTB’s artistic projects 
always combine an interest in new 
dramaturgies with experimental 
approaches to the classics, humanity’s 
great dramaturgical legacy. Through 
its partnership with Theatro Circo, CTB 
aims to create a turntable for artistic 
confrontation between European 
creators and the Portuguese-speaking 
world. CTB explores its artistic 
programme through specific projects 
in creation, audience development 
and publishing. In these three areas 
of activity, it maintains exchange 
programmes, collaborative projects 
and co-productions with various artists 
and institutions. CTB is the resident 
company at Theatro Circo, inaugurated 
in 1915 and reopened in 2006 following 
an ambitious eight year restoration and 
restructuring project. 
The company’s repertoire includes 
Request Concert by Franz Xaver 
Kroetz; Euripide’s The Bacchae; Auto 
da Barca do Inferno by Gil Vicente; 
The Head of the Baptist by Ramón 
María del Valle-Inclán; Último Acto 
and Arte do Futuro by Anna Langhoff 
and Alexej Schipenko; and Transit 
by Regina Guimarães and Saguenail. 
Upcoming productions include Jardins 
by Alexej Schipenko, The Goal Attained 
by Thomas Bernhard and Aeschylus’s 
Oresteia.
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É quase um one woman show, aquele 
para que nos convida a lisboeta Sónia 
Baptista. Recorrendo a uma cuidada 
caracterização de personagem, a 
criadora convoca, em palco e em vídeo, 
adereços, figurinos, histórias, melodias 
e poemas para construir o seu monólogo 
dançado. Mas este regresso ao formato 
solo, depois dos espectáculos de 2009 
Vice-Royale. Vain-Royale. Vile-Royale. 
e Um Capucho, Dois Lobos e Um Porco 
Vezes Três, não conduz a um lugar 
desconhecido. Haikai é a sua nova peça, 
que anuncia um repertório musical, 
visual e coreográfico reinventado, mas 
proporciona o reencontro com os haikai 
que a coreógrafa apresenta desde 2003 
e que não mais tem deixado de recriar. 
São acontecimentos performativos 
únicos, repletos de exuberância plástica 
e acolitados por vídeos e canções, onde 
se revela uma intérprete dominadora 
e de linguagem singular. Do Rio de 
Janeiro a Moscovo, passando por Paris, 
Tunes ou Zagreb – e com presença 
regular no Porto –, os “curtos poemas 
japoneses” ganharam público e 
rodagem, aperfeiçoando a sua fórmula 

concepção, escrita, interpretação/conceived, written 
and performed by Sónia Baptista
desenho de luz/light design pedro Machado
vídeo/video Rui Ribeiro, Sónia Baptista, Helena Nogueira Silva
produção executiva/executive production João Lemos

produção/produced by Ninho de Víboras – Associação Cultural 

duração aproximada/playing time 50’
classificação etária M/12 anos/recommended for Ages 12 and up

HAIkAI
Theatro Circo
Sala principal

29 Abril/April 2011 
dia Internacional da 
dança/International 
dance day
sex/fri 22:00 

esTreIa/PremIere

Lisbon native Sónia Baptista invites 
us to what is almost a one-woman 
show. Putting into practice a careful 
character-creating work, she resorts, on 
stage and on video, to props, costumes, 
stories, melodies and poems to weave 
her dancing monologue. However, 
this return to solo work, after the 2009 
shows Vice-Royale. Vain-Royale. Vile-
-Royale. and Um Capucho, Dois Lobos 
e Um Porco Vezes Três, does not lead 
to some unknown place. Haikai is her 
new piece, which includes a reinvented 
musical, visual and choreographic 
repertoire, but also brings back the 
haikai the choreographer has been 
presenting and recreating since 
2003. They are unique performative 
events, full of visual exuberance and 
accompanied by videos and songs that 
reveal an impressive performer with 
a distinctive language. From Rio de 
Janeiro to Moscow, passing through 
Paris, Tunis or Zagreb – and with regular 
performances in Porto –, her ‘short 
Japanese poems’ have accumulated 
audiences and stage smarts, perfecting 
their concentrated, high-impact formula 
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concentrada e de alto impacto, sob 
uma aparente fragilidade. O sentido de 
humor cáustico e provocatório apanha 
boleia do nonsense e da estética bizarra 
para falar – que mais? – sobre o amor 
e a morte.

under a guise of apparent fragility. 
A caustic, provocative sense of humour 
resorts to nonsense and bizarre 
aesthetics to talk about love and death 
(what else?). 

OS MEUS hAikAi
My hAikAi 
sónia baptista

Os haikai escrevem-se em japonês com 
poucas palavras, uma simplicidade 
aparente carregada de sentido como 
tantas coisas pequenas cujo significado 
transcende a sua pequenez. Os meus 
haikai respiram e constroem-se com 
uma resistência à prova de quase tudo. 
Os meus haikai são balões blindados. 
Os meus haikai são teimosos, tomam-me 
a cabeça de assalto e depois não 
há maneira de os fazer arredar pé. 
Os meus haikai são histórias daquilo 
que é mesmo importante, do que me 
oxigena o cérebro e acaricia o coração. 
Atrás de um haikai vem sempre mais 
um haikai, e o meu corpo vai-se 
desdobrando como um enorme lençol, 
dizendo coisas sem as dizer.

Haikai are written in Japanese with 
very few words, an apparent simplicity 
laden with meaning, like so many small 
things whose significance transcends 
their smallness. My haikai breathe 
and are built to be resistance to almost 
everything. My haikai are armoured 
balloons. My haikai are stubborn; they 
take my mind by surprise, and then 
there is no way to make them move. 
My haikai are stories of what is really 
important, the things that oxygenate my 
brain and caress my heart. Each haikai is 
always followed by another haikai, and 
my body unfolds like an enormous sheet, 
saying things without speaking them. 

Translated by Carla Nobre Sousa.
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BOMBINHAS VITORIANAS
VICTORIAN FIRECRACkERS
mónica guerreiro

Dentro da cabeça de Sónia Baptista 
existem bichinhos. Sim, animais. 
Criaturas que vivem no seu cérebro (às 
vezes saem para apanhar ar ou fazer um 
pouco de exercício), dormem lá dentro 
e até cantam canções sobre isso. Estes 
bichinhos que não conseguem deixar 
de se fazer notar, a todo o momento, 
quando Sónia está a dançar, são filhos 
de obsessões e afilhados da imaginação, 
que a coreógrafa e intérprete há muito 
alberga e alimenta, permitindo que 
cresçam e se multipliquem, que se 
tornem referenciais e ganhem o nome 
de “estética”. Ou “linguagem de autor”.
À cabeça dessas obsessões parece estar 
o japonismo, desde logo revelado como 
uma afinidade electiva por particulares 
factores culturais, gastronómicos, 
estilísticos e de temperamento. Uma 
sensibilidade para formas minimalistas, 
feitas de quase nada, mas em que a 
ideia é tudo. Dizer muito com pouco. 
Asserções efémeras. Reconhecer 
histórias e materiais dançáveis nos 
pequenos eventos do quotidiano, em 
objectos banais, em canções nascidas 
de um assobio, numa peça de roupa 
que grita dramaturgia. No verso que 
se inventou a partir de meia dúzia 
de palavras rascunhadas no canto da 
página. O poder da síntese. Da sugestão.
Outra característica é a fixação 
numa arte declinada no tamanho 
“s”. Canções, poemas curtos, short 
stories, curtas-metragens e outros 
formatos condensados. O privilégio 

There are beasties inside Sónia 
Baptista’s head. Yes, animals. 
Creatures that live in her brain 
(sometimes, they come out to take the 
air or a bit of exercise), sleep inside it 
and even sing songs about that. These 
beasties, which cannot help but getting 
noticed whenever Sónia dances, are the 
children of obsessions and imagination’s 
godchildren, which this choreographer 
and performer has long sheltered and 
fed, allowing them to grow and multiply 
to the point they become referential and 
earn the title of ‘aesthetics’, or ‘author’s 
language’. 
Topmost among these obsessions 
is Japanism, immediately visible 
as an elective affinity for certain 
cultural, gastronomic, stylistic and 
temperamental factors. A sensibility 
for minimalist forms, made from nearly 
nothing, in which the idea is all. Saying 
a lot with little. Ephemeral assertions. 
Recognising stories and danceable 
materials in small everyday events, 
banal objects, songs born from a 
careless whistling, or a piece of clothing 
that screams dramaturgy. In a verse 
composed from half a dozen words 
scribbled on the corner of a page. 
The power of synthesis, of suggestion. 
Another feature is a fixation on an 
‘S’-sized art. Songs, brief poems, short 
stories, short-length films and other 
condensed formats. The primacy 
of concentration, of essentiality, is 
cultivated by Sónia in her solos, 
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da concentração, da essência, é 
cultivado por Sónia nos solos que, 
para si, são como eau de parfum: uma 
gotinha pode provocar uma explosão 
de fragrâncias. Haikai, título do novo 
espectáculo de Sónia Baptista, é o nome 
das composições poéticas japonesas 
que encerram em si esse potencial 
de energia. Composto sempre por 17 
sílabas métricas, um haikai, sucinto 
e aparentemente simples, explora na 
verdade uma economia própria, pelas 
camadas de sugestões que se desvelam 
a quem o submeter a análise.
Na transposição para video-haikai e 
live-haikai, os poemas tornam-se visuais, 
coreográficos e musicais, carregados de 
energia erótica, de uma sensualidade 
limite, perigosa, porque aliada a um 
humor mordente, desconcertante, feito 
de excentricidadezinhas pelas quais não 
podemos deixar de nos sentir cativados. 
Os seus solos transpiram verve e 
perversidade suficientes para desinstalar 
certezas e crenças adquiridas – sobre ser 
criança ou adulto, homem ou mulher, 
real ou encantado.
Ela própria assume que não se deixa 
travar por pudores ou boas aparências 
e que não está interessada no bonitinho. 
Acha-se mesmo antiquada, em 
algumas coisas, fora do tempo, “muito 
vitoriana”. A sua maneira de fazer as 
coisas não podia estar mais distante do 
generalizado trash pomo relativista que 
tomou de assalto os vocabulários de boa 
parte dos criadores idiossincráticos da 
sua geração. O refinamento, a exigência, 
o cuidado que coloca em todos os 
elementos – interpretação, adereços, luz, 
maquilhagem, figurinos, vídeo, música, 
canto, dicção – asseguram-lhe um 
controlo absoluto, milimétrico, sobre o 
efeito desejado. Com os cúmplices Pedro 
Machado (luz), Rui Ribeiro e Helena 

which are like eau de parfum to her: 
a tiny drop can cause an explosion of 
fragrances. Haikai, the title of her new 
show, is the name given to the Japanese 
poetic compositions that hold in them 
that same energy potential. Always 
made up of 17 metric syllables, a haikai, 
succinct and apparently simple, actually 
explores its own kind of economy, via 
the layers of suggestion that reveal 
themselves to those who analyse it. 
Transposed into video-haikai and 
live-haikai, the poems become visual, 
choreographic and musical, charged 
with erotic energy, with a sensuality 
bordering on dangerous, because it 
is paired with a biting, disconcerting 
humour, made of tiny eccentricities 
which cannot fail to captivate us. 
Her solos breathe enough verve and 
perversity to shake up certainties and 
beliefs until then taken for granted – 
about being a child or an adult, a man 
or a woman, real or bewitched. 
The artist herself states she will 
not allow herself to be stopped by 
modesty or ‘proper’ behaviour, and that 
prettiness does not interest her. Actually, 
she finds herself antiquated in some 
things, out of time, ‘quite Victorian’. 
Her way of doing things could not be 
more distant from the widespread, 
relativistic ‘trash pomo’ approach that 
has taken by storm the language of 
most idiosyncratic creative minds of 
her generation. The refinement, the 
demands, the care she lavishes on every 
element – performance, props, lighting, 
make-up, costumes, video, music, 
singing, diction – ensure her absolute, 
meticulous control over the desired 
effect. Together with her accomplices 
Pedro Machado (lighting), Rui Ribeiro 
and Helena Nogueira Silva (video), she 
creates distinctive, highly sophisticated 
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Nogueira Silva (vídeo), gera ambientes 
distintivos de grande sofisticação, como 
se cada haikai pertencesse a um mundo 
diferente. A matéria do espectáculo 
não tem segredos para Sónia Baptista, 
que consegue fazer um acontecimento 
balanceando com o dedo indicador um 
seio adornado com bigodes falsos.
Sónia Baptista começou a mostrar os 
seus haikai depois da formação como 
intérprete no Forum Dança, em Lisboa. 
Rapidamente captou as atenções: em 
2001 era distinguida com o Prémio 
Ribeiro da Fonte, atribuído pelo 
Ministério da Cultura, para revelação 
do ano em Dança. Com estes solos 
já se deu a conhecer aos públicos de 
25 cidades em Portugal e no mundo. 
Dez anos depois, surge o desafio para 
revisitar o programa de solos, que 
conjuga haikai originais com alguns 
já “clássicos”. Alguns de inspiração 
oriental, outros não. Mas “Moustachu” 
(relato confessional, ao vivo, de uma 
bad girl com inclinações castradoras e 
coleccionadora de troféus), “Lobster’s 
Love” (vídeo instrutivo sobre encontrar 
o amor em lugares improváveis) ou “S” 
(um dos live-haikai de estirpe nacional, 
“fado pop” protagonizado por uma lata 
de sardinhas) constituem marcos de 
originalidade na criação portuguesa, 
com o seu travo de tragicomédia, 
loucura, bizarria e surrealismo, na 
esteira – tem sido apontado – de uns 
Monty Python e de uma Maya Deren. 
Como cometer harakiri com um 
chocolate Toblerone.
Assumindo a sua inclinação por todas 
as coisas nipónicas, o trabalho pode ser 
descrito como um conjunto de fábulas de 
um tempo passado, que se distinguem 
pela opção de não ser estridente, pela 
delicadeza, pela depuração. Inglês e 
japonês são as línguas em que os haikai 

environments, as if every haikai existed 
in a different world. The arts of the stage 
have no secrets for Sónia Baptista, who 
can create an event by using her index 
finger to move a breast adorned with a 
fake moustache.
Sónia Baptista began showing her 
haikai after finishing her studies at 
Forum Dança, in Lisbon. She quickly 
drew attention: in 2001, she received the 
Ribeiro da Fonte Prize, awarded by the 
Ministry of Culture to the year’s Dance 
revelation. These solos have already 
been shown to audiences in 25 cities, 
in Portugal and abroad. Now, ten years 
later, the challenge comes to revisit her 
solo repertoire, combining new haikai 
and some ‘classics’. Some of these 
display Oriental influences, others not. 
But “Moustachu” (a live, confessional 
account of a trophy-collecting ‘bad girl’ 
with castrative leanings), “Lobster’s 
Love” (an instruction video on finding 
love in unlikely places) or “S” (one of 
her Portuguese-inspired live-haikai, 
‘pop fado’ performed by a can of 
sardines) are all hallmarks of originality 
in Portuguese creativity, with their tang 
of tragicomedy, insanity, weirdness and 
surrealism, in the footsteps – according 
to some – of names like Monty Python 
and Maya Deren. How to commit hara-
-kiri with a Toblerone bar.
Wearing its fondness for all things 
Japanese on its sleeve, this work can 
be described as a group of fables from 
a time past, characterised by restraint, 
delicateness and depuration. English 
and Japanese are the languages spoken 
by the haikai, as in one of the most 
popular of them, the video “Lusogueixa 
Teaches Japanese to Foreigners”. 
Baptista composes her stories and songs 
like someone learning a language, and 
uses her voice and body to sing them. 
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falam, como num dos mais populares, 
o vídeo “Lusogueixa Teaches Japanese 
to Foreigners”. Baptista compõe as 
suas histórias e canções como quem 
aprende uma língua e usa a voz e o 
corpo para as cantar. Onomatopeias 
e trocadilhos, palavras inventadas, 
idiomas imaginados, não há limite para 
a experimentação.
Não admira que esta menina – que 
trinca maçãs apanhadas, usa vestidos 
floridos e se passeia pelo jardim de 
regador na mão – tenha a cabeça cheia 
de bichinhos. É que ela nem sonha 
as aventuras que a esperam.

Onomatopoeias and puns, invented 
words, imagined idioms: there are no 
limits to experimentation. 
No wonder this girl – who bites on 
picked apples, wears flowery dresses 
and wanders in the garden, watering-
-can in hand – has her head full of 
beasties. Indeed, she has no idea 
of what adventures await her. 

Translated by José Gabriel Flores.
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Teatro 
Carlos 
Alberto

29 Abr/Apr 
1 Mai/May 2011
sex+sáb/fri+sat 21:30 
dom/sun 16:00

direcção, coreografia, desenho de luz, conceito visual/
direction, choreography, light design, visual concept Rui Horta
música/music Tiago Cerqueira
textos/texts Rui Horta, Anton Skrzypiciel, Tiago Rodrigues 
vídeo/video guilherme Martins
adereços/props Ricardo Mata
apoio dramatúrgico/dramaturgical support Tiago Rodrigues

interpretação/performed by Anton Skrzypiciel

direcção de produção/production manager Ana Carina paulino
direcção técnica/technical direction Luís Bombico

co-produção/co-produced by Centro Cultural de Belém, 
O Espaço do Tempo, Centro Cultural Vila Flor, TNSJ

agradecimentos/thanks dr. António Mira, dra. Amália Oliveira, 
dra. Celeste Silva, dra. Susana dias, dr. João Rabaça 
(departamento de biologia da Universidade de évora); 
dorina Lindemann (adega Plansel); paulo Sendim; Michael Rottmayer

apoio/support Europcar

estreia/opening 11Mai/May2010 centro cultural de belém (Lisboa/Lisbon)
duração aproximada/playing time 1:10
classificação etária M/12 anos/recommended for Ages 12 and up

Espectáculo em língua inglesa, legendado em português/
Performance in English subtitled in Portuguese 

LOCAL gEOgRApHIC

O título, repleto de pistas e armadilhas, 
é uma boa porta de entrada no universo 
deste último andamento da trilogia 
composta por Rui Horta na temporada 
2009-2010. Homenagem oblíqua à 
revista National Geographic (o elogio à 
natureza, sim, mas também um piscar 
de olho à viagem íntima e local que é 
aqui empreendida) e referência irónica 
ao sistema de navegação GPS (esta 
viagem é uma tentativa de recriação 

The title, filled with clues and snares, 
is a good point of entry into the universe 
of this last part of the trilogy Rui 
Horta composed during the 2009-2010 
season. An oblique homage to National 
Geographic magazine (in its praise of 
nature and reference to the intimate, 
local journey that is carried out here) 
as well as an ironic allusion to the 
GPS navigation system (this journey is 
an attempt to recreate a loss, without 
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de uma perda, sem possibilidade de 
recurso ao Global Positioning System). 
Falar de perda é já falar de Local 
Geographic. Há um passeio pelo 
Alentejo que começou por ser uma 
rotina e acabou num imprevisto, e este 
Alentejo é uma metáfora do mundo 
enquanto surpresa e risco. E há também 
um discurso sobre a dúvida e a busca 
de identidade a pairar neste solo (que 
é mais um monólogo coreografado do 
que uma coreografia dançada), que Rui 
Horta pediu a Anton Skrzypiciel para 
interpretar, porque queria que alguém 
muito lá de casa se perdesse por ele. 
“Não é dança”, avisa o coreógrafo. 
Mas tudo dança em Local Geographic.

resorting to the Global Positioning 
System). To speak of loss is to speak 
of Local Geographic. There is a walk 
through Alentejo that starts routinely 
and ends unpredictably, this Alentejo 
being also a metaphor for the world 
as surprise and risk. A reflection on 
doubt and the search for identity also 
hangs over this solo (a choreographed 
monologue, rather than a danced 
choreography), which Rui Horta has 
invited Anton Skrzypiciel to perform, 
because he wanted someone from the 
household to lose himself in his stead. 
“This is not dance”, the choreographer 
tells us. Yet, everything dances in 
Local Geographic.

dA pERdA COMO MéTOdO
ON LOSS AS A METHOd
rui horta

Uma obra sobre a importância de 
perder-se. De fazer da perda um 
método, sobretudo quando a experiência 
de vida tende a tornar-se um peso que 
nos leva a não arriscar. A perda, então, 
como um método.
Tinha-me habituado, todas as semanas, 
a pegar na minha bicicleta e descobrir 
um novo trilho e uma nova paisagem. 
Habitualmente, partia de manhã 
cedo e regressava antes de o meu 
dia verdadeiramente começar. Era 
como que um prólogo para uma rotina 
anunciada. Às vezes perdia-me...
Há quem vá para a Namíbia ou para o 
Tibete para perder-se (e com isso gaste 
imenso dinheiro...). E há quem se perca 

A work about the importance of losing 
ourselves. Of turning loss into a method, 
especially when our life experience 
tends to become a weight that keeps 
us from taking risks. Loss as a method, 
then.
I had got into the habit of, every week, 
riding my bicycle in search of a new 
trail and a new landscape. Usually, I 
left early in the morning and was back 
before my day had truly started. It was 
a kind of prologue to a routine foretold. 
Sometimes, I got lost… 
Some go to Namibia or Tibet in order 
to lose themselves (and spend a lot of 
money doing so...). And some get lost 
at the turning of a corner, almost at their 
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ao virar da esquina, quase à porta de 
casa. Para qualquer criador, a dúvida, 
a perda e o risco são a própria matéria 
da construção da obra, com a qual 
convivem no dia-a-dia: a investigação, 
a experimentação.
De algum modo, das três obras 
que criei para o Centro Cultural de 
Belém, enquanto artista associado da 
temporada 2009-2010, esta é a mais 
narrativa e também a mais pessoal. Um 
discurso sobre a busca da identidade, 
nos antípodas do plausível, na fronteira 
da ironia. Só podia ser feita por mim e 
para mim mesmo ou para um intérprete 
com o qual tenho partilhado um sem-
-número de aventuras criativas ao longo 
de 18 anos, Anton Skrzypiciel. Actor/
bailarino/intérprete multifacetado, um 
homem de tal modo curioso perante a 
vida que nunca conseguiu amarrar a 
âncora do seu barco em nenhum porto 
de abrigo, um protagonista essencial nos 
mais importantes trabalhos que realizei. 
Local Geographic é igualmente 
uma obra acompanhada pelos meus 
cúmplices habituais, o compositor Tiago 
Cerqueira, o actor/encenador Tiago 
Rodrigues e o designer de multimédia 
Guilherme Martins. 

doorstep. To all creative minds, doubt, 
loss and risk are the very materials with 
which they construct their work, in their 
everyday research and experimentation. 
Somehow, of the three pieces I have 
created for Centro Cultural de Belém, 
as an associated artist during the 
2009-2010 season, this one is the most 
narrative and also the most personal. 
A discourse on the search for identity, 
on the antipodes of plausibility, on 
the verge of irony. It could only be 
performed by me, or by a performer 
with whom I have shared countless 
creative adventures over the last 18 
years: Anton Skrzypiciel. This versatile 
actor/dancer/performer has such a deep 
curiosity regarding life that he has never 
been able to cast his anchor on any safe 
haven; he played an essential role in my 
most important works. 
Local Geographic was also made 
possible by the work of my usual 
accomplices: composer Tiago Cerqueira, 
actor/stage director Tiago Rodrigues 
and multimedia designer Guilherme 
Martins. 

Translated by José Gabriel Flores.

A VIdA INTEIRA NUM pASSEIO dE BICICLETA
A WHOLE LIFE AS A BICyCLE RIdE 
luísa roubaud 

Uma certa manhã, bem cedo, um ciclista 
perdia-se inexplicavelmente no regresso 
de uma incursão no campo, próximo 
do lugar onde habitava. Estávamos 

Quite early one morning, a cyclist got 
unexplainably lost on his return from 
a trip to the country, near his place of 
residence. It was early spring, in 2009, 
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no dealbar da Primavera de 2009 e a 
natureza, depois das chuvas de Inverno, 
literalmente, explodia. Era Rui Horta, 
coreógrafo, então com 51 anos, quem 
pedalava através da semidomesticada 
planície alentejana; ali se estabelecera 
com a família, nos arredores de 
Montemor-o-Novo, após uma década 
no estrangeiro, para criar O Espaço do 
Tempo, o centro de pesquisa e criação 
situado no morro sobranceiro à vila, no 
quinhentista Convento da Saudação.
Algum tempo depois, o incidente servia 
de mote a uma esplêndida fábula sobre a 
existência e as suas vicissitudes. Com um 
habilíssimo conceito visual (eximiamente 
apoiado em tecnologias multimédia), 
um texto a fluir no horizonte alentejano 
e um intérprete assombroso, Horta 
realiza uma proeza em Local 
Geographic: converter as pequenas 
peripécias e cogitações íntimas daquele 
episódio, aparentemente trivial, numa 
performance empolgante e encantatória 
desde o primeiro instante. 
Horta tinha entrevisto nesta peça a solo 
a ocasião para um regresso ao palco. 
Porém, aquele ano de 2009-10 estava 
a ser intenso: preparara duas estreias 
(Talk Show, em Outubro de 2009, e As 
Lágrimas de Saladino, em Março de 
2010, no Centro Cultural de Belém) e 
sentia-se exausto. Abalançar-se a dirigir, 
e ele próprio interpretar, a última peça 
da trilogia proposta, enquanto artista 
associado do CCB naquela temporada, 
não se afigurava uma opção. Não 
assistiremos, por agora, ao retorno de 
um Horta sénior à interpretação. Porém, 
confrontados com a portentosa prestação 
do bailarino-actor Anton Skrzypiciel, 
seu alter-ego na peça, cúmplice e 
companheiro de jornada nas lides 
artísticas há já duas décadas, dificilmente 
conceberíamos decisão mais acertada.

and nature, after the winter rains, 
was literally exploding. Rui Horta, 
choreographer, 51 years old at the time, 
pedalled across the half-wild Alentejo 
plain, where he had established himself 
with his family, in the outskirts of 
Montemor-o-Novo, after a decade spent 
abroad, to create O Espaço do Tempo, 
a research and creation centre, in the 
1500s building of Saudação Convent, 
on the hill above the town.
A little later, the incident was used to 
inspire a splendid fable on existence 
and its vicissitudes. By means of a highly 
skilful visual concept (brilliantly based 
on multimedia technologies), a text that 
flows across the Alentejo skyline and an 
astonishing performer, Horta achieves 
a feat in Local Geographic: to turn the 
little events and intimate cogitations 
of that apparently trivial episode into 
a performance that is exciting and 
enchanting right from the start. 
Horta had glimpsed in this solo piece 
an opportunity to return to the stage. 
However, that 2009-2010 season had been 
intense: he had prepared two new shows 
(Talk Show, which premiered in October 
2009, and As Lágrimas de Saladino, 
in March 2010, both at CCB – Centro 
Cultural de Belém) and felt exhausted. 
To direct and perform himself the last 
play in the trilogy he had presented 
(as a CCB associate artist during that 
season) did not seem like an option. 
We will not, for now, witness the return 
of an older, wiser Horta to the stage. 
However, when we look at the amazing 
work of dancer-actor Anton Skrzypiciel, 
his alter ego in the piece and also his 
accomplice and travelling companion in 
the arts for two decades now, we could 
hardly think of a more correct decision.
On a certain dawn of early 2010, 
Skrzypiciel was awakened by a ringing 
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Numa madrugada, no início de 
2010, o toque do telefone despertava 
Skrzypiciel: “Anton, preciso que te 
percas por mim”, dizia a voz de Horta 
do outro lado da linha. Rapidamente 
perceberemos estar no âmago de Local 
Geographic um sem-fim de vivências e 
histórias partilhadas. O título da peça, 
paráfrase e homenagem à National 
Geographic, memorável revista sobre 
natureza e viagens, alude, desde logo, à 
ideia de uma “geografia local”. Se esta 
reporta ao espaço físico da excursão de 
bicicleta, depressa se transformará numa 
alegoria sobre as deambulações da vida, 
e na cartografia de uma longa amizade.
É generoso o modo como é exposta a 
dimensão pessoal e as circunstâncias deste 
improvável mas duradouro cruzamento: 
por um insondável conluio do destino, 
dois cidadãos do mundo, procedentes de 
cantos opostos do globo, convergiriam em 
determinada hora e lugar, em Londres, 
no início da década de 1990. Nessa época, 
Rui Horta ainda não era o coreógrafo 
consagrado quando preparava, na capital 
britânica, audições para a que se tornaria 
na muito bem-sucedida companhia de 
dança S.O.A.P. (criada em Frankfurt, em 
1991); entre Lisboa e Nova Iorque, desde 
os finais dos anos 1970, deixava atrás de 
si uma trajectória relevante no despontar 
da dança independente portuguesa, 
então insuflada pelos ventos favoráveis 
do pós-25 de Abril. Skrzypiciel, por seu 
turno, rumara de Melbourne à Europa 
nos anos 1980. Perseguia uma história 
de amor e levava por diante estudos em 
dança e artes dramáticas; invertia o trilho 
percorrido pelos seus ascendentes polacos, 
emigrados na Austrália no pós-guerra. 
Quando compareceu àquela audição 
em Londres, não suporia com isso 
iniciar um novo ciclo no seu roteiro 
de viajante incansável. 

phone: “Anton, I need you to lose 
yourself for me”, Horta’s voice told him 
on the other end of the line. Quickly, we 
come to realise that an endless number 
of shared life experiences and stories 
lies at the core of Local Geographic. 
The piece’s title, which both paraphrases 
and pays tribute to National Geographic, 
that remarkable nature and travel 
magazine, immediately suggests the 
notion of a ‘local geography’, which, 
though at first only an allusion to the 
physical space of the bicycle excursion, 
will quickly turn into an allegory on 
life’s wanderings and the cartography 
of a long friendship. 
We are generously told about the 
personal dimension and circumstances 
of this improbable but lasting encounter: 
by a mysterious conspiracy of fate, 
two citizens of the world, hailing from 
opposing corners of the globe, met at 
a certain time and place, in London, 
during the early 1990s. At that time, 
Rui Horta wasn’t yet an established 
choreographer when he carried out, 
in the British capital, auditions for what 
would become the quite successful 
S.O.A.P. dance company (created in 
Frankfurt, in 1991); shuttling between 
Lisbon and New York since the late 
1970s, he had already made important 
work in developing Portuguese 
independent dance, which at the time 
enjoyed a favourable context, in the 
wake of the April 25th revolution. As for 
Skrzypiciel, he had left Melbourne for 
Europe during the 1980s. Love, besides 
studies in dance and the dramatic arts, 
had led him to reverse the path taken 
by his Polish ancestors, who had 
emigrated to Australia after WWII. 
When he came to that audition in 
London, he was not expecting that 
it would lead him to start a new cycle 
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Mais tarde, sabê-lo-emos na peça, 
quando já compartiam as andanças 
coreográficas na taciturna e continental 
Frankfurt, descobriram uma afinidade: 
a nostalgia imensa do mar, ancorada na 
memória das respectivas infâncias na 
costa do Atlântico e do Pacífico, para 
ambos sinónimo do verbo “desanuviar”, 
quando a pressão do palco e a clausura 
das salas de ensaio viravam um sufoco. 
Num desses períodos, Skrzypiciel 
retira-se para o mar do sul da China e 
aí permanecerá durante quatro anos. Lá 
o descobriremos, corria o ano de 2003. 
Era outra persona, a ganhar a vida como 
instrutor de mergulho no Bornéu e na 
Tailândia, quando foi surpreendido por 
um e-mail de Horta. A proposta, um 
curto trabalho em Montemor, revelar-
-se-ia uma vez mais premonitória: meses 
depois, a catástrofe do tsunami assolava 
as paradisíacas ilhas Phi Phi (Tailândia). 
Uma coisa leva à outra, e três semanas 
transformaram-se em quase dez anos. 
Como se diz em português, “por cá 
foi ficando”. Só pode sentir-se um 
pouco português quem ouvimos falar 
assim do vinho alentejano, do aroma a 
rosmaninho num repasto de borrego, ou 
do íntimo prazer em regressar ao PicNic, 
“O rei das bifanas”, um certo cafezinho 
às portas da vila de Montemor. Contudo, 
é também o modo de ser português, 
contido e sinuoso, inventivo e subversor, 
a ser perscrutado com subtileza por este 
forasteiro inquieto e temporariamente 
assimilado, que tão portuguesmente se 
revela no seu olhar anglófono. 
Amiúde, daremos por nós a convocar 
a literatura de viagens, enquanto 
acompanhamos as divagações do 
nosso homem, surgidas de ínfimas 
ou vastas percepções, físicas e mentais, 
enquanto pedala através do seu 
micro-itinerário virtual.

in his tireless travelling itinerary. 
Later, as we will learn from the piece, 
when the two were already sharing 
choreographic labour in taciturn, 
continental Frankfurt, they discovered 
an affinity: an immense, shared 
nostalgia for the sea, based on their 
childhood memories of the Atlantic 
and Pacific coasts, to them synonymous 
with ‘relaxation’, when stage pressure 
and the seclusion of rehearsal rooms 
became suffocating. Once, Skrzypiciel 
left for the South China Sea and spent 
four years in that region. There we will 
find him in 2003. He was leading a new 
life, working as diving instructor on 
Borneo and Thailand, when he received 
an unexpected e-mail message from 
Horta. The invitation, for a brief work 
in Montemor, would once again prove 
ominous: months later, a catastrophic 
tsunami would bring disaster to the 
paradisiacal Phi Phi islands (Thailand). 
One thing leads to another, and three 
weeks turned into nearly a decade. 
As it is usual to say in Portuguese, ‘he 
let himself stay here’. A person needs 
to be a little Portuguese to talk as he 
does about Alentejo wine, the rosemary 
seasoning on lamb, or a very personal 
pleasure in returning to PicNic, a little 
café in the outskirts of the town of 
Montemor. However, that is also the 
Portuguese attitude, restrained and 
sinuous, inventive and subversive, 
under the subtle scrutiny of this restless, 
temporarily assimilated foreigner, who 
reveals himself so Portuguese in his 
Anglophone outlook. 
Frequently, we will find ourselves 
thinking of travel literature while we 
follow our man’s ramblings, which 
emerge out of tiny or vast physical and 
mental perceptions, while he pedals 
in his virtual micro-itinerary. 
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É inspirada a solução dramatúrgica 
encontrada para este intrincado enredo 
narrativo com várias escalas de tempo 
e espaço. Horta gostaria de ter sido 
arquitecto, e isso era já inteligível em 
peças anteriores. O conceito plástico e 
visual de Local é genial: uma projecção 
em grandes dimensões do Google 
View iluminará o chão da sala, com a 
verdejante vista da zona do passeio. 
Simultaneamente, num ecrã, desfilarão 
imagens da paisagem alentejana, 
tal como Skrzypiciel as captou, com 
uma câmara de vídeo incorporada no 
capacete de ciclista: primeiro, da auto-
-estrada, e depois, quando enveredou 
por atalhos de terra, seguindo as 
instruções do bloco de notas que lhe 
fornecera Horta. Em cena, o intérprete 
habitará um curioso ambiente 3D, algo 
devedor da estética dos videojogos e da 
(boa) stand-up comedy, e aí reconstituirá 
o pequeno périplo, num cativante e 
meditativo monólogo, revelando-se 
um prodigioso contador de histórias. 
A envolvente cénica está prenhe 
de indícios de toda a trama: atente-
-se nos leves apontamentos sonoros; 
estantes com objectos caseiros; frascos 
de conserva, uma mesa, copos e uma 
garrafa de bom vinho da região; uma 
bicicleta e um baú de viagem opõem a 
ideia de partida à de uma domesticidade 
tranquila. Zoom in/zoom out: entre o 
filme e o google view, avistamos uma 
charca e um riacho; ou seguimos, num 
enorme mapa digital, a trajectória do 
coreógrafo de Portugal para a Alemanha; 
detemo-nos num monte em ruínas ou 
numa escola abandonada; divisamos 
vedações, sinalização, orifícios no solo 
(vestígios de rastos humanos e da fauna 
local); uma bifurcação no caminho (como 
encontrar o caminho de regresso?); flores 
selvagens e ervas aromáticas. 

An inspired scenic solution was found 
for this intricate narrative plot on several 
levels of time and space. Horta would 
have liked to be an architect, something 
that was already felt in previous 
pieces. The visual and plastic concept 
of Local Geographic is sheer genius: a 
large-scale Google View projection will 
light up the room’s floor with a verdant 
view of the excursion area. 
At the same time, a screen will display 
footage of the Alentejo landscape, just 
as Skrzypiciel captured it, using a video 
camera incorporated on his bicycle 
helmet: first, from the motorway, and 
later from dirt paths, in accordance 
with the instructions on the notebook 
Horta had given him. On stage, the 
performer will inhabit a curious 3D 
environment, somewhat evocative of 
video game aesthetics and (good) stand-
-up comedy, in which he will 
reconstitute the brief journey as a 
captivating and meditative monologue, 
coming across as a wonderful storyteller. 
The scenic environment is full of 
pointers to all the dramatic setup: the 
discreet sound effects; shelves with 
household objects; preserve jars, a table, 
glasses and a bottle of good local wine; 
a bicycle and a travel trunk; all these 
confront the notion of leaving with a 
peaceful domesticity. Zoom in/zoom out: 
between the video film and the Google 
View projection, we catch a glimpse 
of a puddle and a brook; follow, on a 
huge digital map, the choreographer’s 
itinerary from Portugal to Germany; 
pause at a ruined country-house or 
an abandoned school; discern fences, 
signals, holes in the ground (traces left 
by humans and the local fauna); a fork 
in the path (how can we find the way 
back?); wild flowers and aromatic herbs. 
Each new situation presents 
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A cada situação, um novo detalhe 
cénico, sonoro, uma nova ideia visual. 
Motivos para desfiar memórias e outras 
reflexões. 
A meio do caminho, Skrzypiciel solicita 
uma consulta à Wikipedia a propósito 
do sobreiro alentejano (quercus suber). 
Numa fracção de segundo, ei-la, 
disponível, numa enorme projecção 
a cobrir toda a vista do terreno. 
É incontornável o meta-comentário: 
a imediatez da avalanche informativa 
arrisca esmagar e desviar a experiência 
directa.
O nosso ciclista heterónimo reencontra-
-se com uma dimensão sensorial: as 
nuances da temperatura exterior, os 
odores, a sede, o esforço e o cansaço 
físico; o suceder das estações, os ciclos 
naturais e humanos. As impressões 
a antecederem qualquer elaboração 
cognitiva. O corpo ressurge aqui como 
instrumento primordial de conhecimento 
do mundo; Local afasta-se, todavia, de 
uma visão idealizada ou essencialista 
do homem ou da natureza. A peça 
é perpassada por um encantamento 
céptico: esta paisagem amansada é 
simultaneamente romântica e perversa; 
no modo como hoje divinizamos a 
natureza há algo que vai a par da 
misantropia contemporânea e da 
falência da fé.
Na criação artística, como no curso 
da vida, há lances afortunados e 
conjunções radiosas. Local é, na obra 
de Horta, um momento de epifania. 
Há circunstâncias que só se manifestam 
com a clareza das grandes revelações, 
quando o que damos por adquirido 
desaba à nossa volta e nos sentimos 
perdidos. O que se encontra, perde ou 
ganha a cada escolha permanecerá 
um enigma insondável; circular no 
mundo e o minúsculo movimento de 

a new detail in scenery or sound, a new 
visual find; all reasons for unravelling 
memories and other reflections. 
Halfway in his itinerary, Skrzypiciel 
checks Wikipedia on the Alentejo cork 
oak (quercus suber). In a split second, all 
that information is available there, as a 
huge projection that covers all the view 
of the terrain. The meta-commentary 
is unmistakable: the immediacy of 
the informational avalanche threatens 
to overwhelm and sidetrack direct 
experience.
Once again, our heteronymic cyclist 
enters a sensorial sphere: the nuances 
of outside temperature, the smells, the 
thirst, physical effort and fatigue; the 
succession of seasons, natural and human 
cycles. Direct impressions precede 
any kind of cognitive elaboration. The 
body re-emerges here as the primordial 
means for knowing the world; however, 
Local Geographic avoids an idealised 
or essentialist view of man or nature. 
The piece is saturated with a sceptic 
enchantment: this tamed landscape is at 
once romantic and perverse; our current 
way of divinising nature is somewhat 
on the same level of contemporary 
misanthropy and loss of faith.
In artistic creation, just as in the course 
of life, there are lucky strikes and 
joyous conjunctions. Local Geographic 
is an epiphanic moment within Horta’s 
work. Certain circumstances only reveal 
themselves with the clarity of major 
revelations, when what we take for 
granted crumbles all around us and 
we feel lost. What can be found, lost or 
gained with each choice will remain an 
unfathomable enigma; travelling around 
the world and the tiny movement of a 
growing blade of grass are events of 
the same magnitude. We are lonely 
travellers in an unknown route, and it 
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uma erva a crescer são acontecimentos 
da mesma grandeza. Somos viajantes 
solitários numa rota desconhecida, e 
é essa condição, vulnerável e incerta, 
a inscrever-nos num todo maior. 
Local é sobre os instantes onde as 
escala microscópica e macroscópica 
se fundem, porque ambas tendem 
para o infinito. Não se trata, porém, 
de um obscuro exercício metafísico, 
mas de uma linguagem, cristalina e 
desafectada, a disparar certeira na nossa 
direcção; a um tempo, genuinamente 
contemporânea e intemporal.
Poder-se-ia argumentar estarmos aqui 
longe da dança. Não obstante, há uma 
respiração coreográfica a pairar entre 
imagens e texto, e no exemplar proveito 
retirado dos dispositivos tecnológicos. 
Reconhece-se, sobretudo, na relação 
fluente do corpo com o tempo e o 
espaço, a mão de um coreógrafo. É 
magistral a gestão das pausas: entre 
intérprete e espectadores, uma pulsação 
única, um jogo entre intimidade e 
distanciamento, de onde brotam ápices 
de instantânea filosofia.
No regresso do passeio, já refeito dos 
incidentes de percurso, Skrzypiciel 
detém-se a contemplar no ecrã o 
esplendoroso esvoaçar das cegonhas 
vigiando os seus ninhos no topo de 
uns quantos pinheiros. Liga-os a 
cumplicidade dos viajantes: como 
elas – vindas, talvez, de uma chaminé 
em Marraquexe ou de um poste de 
electricidade na Argélia –, atravessou 
o mundo até chegar aqui.
Local é sobre o que de universal 
existe em cada experiência particular, 
uma celebração das coisas simples 
e essenciais. Religião significa, 
etimologicamente, “re-ligar”. 
Local Geographic é, nesse sentido, 
uma peça intensamente espiritual. 

is precisely that vulnerable, uncertain 
condition that inscribes us in a larger 
whole. Local Geographic is about those 
moments when the microscopic and the 
macroscopic fuse together, since both of 
them tend towards infinity. This is not, 
however, some obscure metaphysical 
exercise, but a crystal-clear and 
unaffected language, aimed straight 
at us; at the same time, genuinely 
contemporary and timeless. 
It could be argued that all this has 
little to do with dance. Nonetheless, a 
choreographic breathing floats between 
pictures and text, and in the remarkable 
use given to the technological devices. 
A choreographer’s touch is especially 
felt in the body’s fluent rapport with 
time and space. The handling of pauses 
is exemplary: between performer and 
spectators, a single pulse throbs, in a 
play between intimacy and distancing, 
from which apexes of philosophy 
instantaneously erupt. 
Back from the excursion and already 
recovered from the itinerary’s hazards, 
Skrzypiciel stops to gaze at the splendid 
fluttering of the storks on the screen, as 
they watch over their nests on top of a 
few pine-trees. The complicity between 
travellers connects them: like them – 
hailing, perhaps, from a Marrakesh 
chimney or an electricity post in Algeria 
–, he has travelled across the world to 
arrive here.
Local Geographic is about the universal in 
each individual experience, a celebration 
of simple, essential things. Etymologically, 
religion means to ‘re-ligate’, to bind again. 
Local Geographic is, in this sense, an 
intensely spiritual piece. 

Translated by José Gabriel Flores.
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CONCERTO à LA CARTE
Wunschkonzert (1973)

Actor, realizador e dramaturgo alemão, 
Franz Xaver Kroetz reivindica para 
si um estilo que define como “anti-
-teatral” e uma dramaturgia “atípica”. 
Estranho às teorias brechtianas do 
teatro político, Kroetz coloca em cena 
o insignificante quotidiano de pessoas 
simples, geralmente oriundas do sul da 
Alemanha, símbolos de uma pequena 
burguesia desamparada e sem ilusões. 
Em 1973, o dramaturgo retratou em 
Concerto à la Carte a tragicómica solidão 
de uma mulher entregue à mais crua das 
rotinas e ao mais pesado dos silêncios. 
Marcados pela depressão e pela obsessão 

de/by Franz xaver kroetz
tradução/translated by Maria Adélia Silva Melo

encenação/directed by Rui Madeira
cenografia/set design Carlos Sampaio 
figurinos/costume design Sílvia Alves
desenho de som/sound design pedro pinto
desenho de luz/light design Fred Rompante 
assistência de encenação/direction assistance 
Frederico Bustorff Madeira, Solange Sá

interpretação/performed by Ana Bustorff

O espectáculo utiliza uma gravação do programa n.º 56 de Paixões 
Cruzadas, de António Macedo e António Cartaxo, emitido pela RDP – 
Antena 1./The show uses a recording from broadcast 56 of Paixões 
Cruzadas, a radio program by António Macedo and António Cartaxo, 
presented by RDP – Antena 1.

produção/produced by Companhia de Teatro de Braga

estreia/opening 31Mar2008 Theatro circo (braga)
duração aproximada/playing time 1:30
classificação etária M/16 anos/recommended for Ages 16 and up

Theatro Circo
Sala principal

30 Abr/Apr 2011
sáb/sat 21:30

German actor, film director and 
playwright Franz Xaver Kroetz claims 
for himself what he calls an ‘anti-
-theatrical’ style and an ‘atypical’ 
dramaturgy. Ignoring the Brechtian 
political theatre theories, Kroetz 
brings to the stage the unremarkable 
everyday lives of simple people, 
generally from southern Germany, 
symbols of a neglected, disillusioned 
petty bourgeoisie. In 1973, he depicted 
in Request Concert the tragicomic 
loneliness of a woman living under the 
harshest routine and heaviest silence. 
Marked by depression and an obsession 
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da arrumação, os dias da Senhora Rasch 
são todos iguais – destituídos de sentido e 
de uma banalidade atroz. Poderosa ficção 
dramática, Concerto à la Carte obriga 
a sua intérprete a uma árdua gestão 
do silêncio – a Senhora Rasch não diz 
uma única palavra – e a uma exigente 
eloquência física. Na encenação de 
Rui Madeira, apenas o ruído televisivo 
e os sons da rádio se intrometem neste 
concerto de sentimentos mudos que 
encontrou em Ana Bustorff uma 
exímia solista. 

with orderliness, Mrs. Rasch’s days are 
all the same – devoid of meaning and 
atrociously banal. A powerful dramatic 
fiction, Request Concert demands 
from its performer a painstaking use 
of silence – Mrs. Rasch does not say a 
single word – as well as a challenging 
physical eloquence. In Rui Madeira’s 
staging, only the TV noise and radio 
sounds intrude upon this concert of 
silent feelings that finds in Ana Bustorff 
its skilful solo player. 

“UMA COMédIA SOCIAL AO CONTRáRIO”
“A SOCIAL COMEdy THE OTHER WAy ROUNd”
rui madeira

Para o seu centésimo espectáculo, 
a Companhia de Teatro de Braga 
decidiu voltar a um texto do realismo 
alemão. Agora sem a pretensão de 
mudar o Mundo através do teatro, 
mas afirmando, no contexto da criação 
artística, a posição da Companhia de 
não abdicar de ver e dar testemunho 
da Vida que nos rodeia.
Este Concerto à la Carte é um olhar 
frio, concreto, real até aos ossos, da 
vida vivida por cada vez mais mulheres 
em cada cidade. É a comédia social ao 
contrário. Até aos anos setenta, a tese 
era que o casamento seria uma invenção 
da burguesia e da classe dirigente, para 
manter a fortuna e o património no seio 
da família e confiado aos herdeiros. 
Hoje, essa falsa moral ruiu e, sob a 
pressão do neoliberalismo, a mulher 
é cada vez mais colocada entre o 

For its hundredth show, the Companhia 
de Teatro de Braga decided to go back 
to a play from German realism. This time 
round, it no longer does it with the aim of 
changing the World through the theatre 
but in order to state, in a context of artistic 
creation, the company’s stance in so far as 
not to abstain from seeing and witnessing 
which life is the Life that surrounds us.
This play, Request Concert, is a cold, 
concrete, real to the bone view of the life 
which is led by an increasing number of 
women in cities. It is a social comedy the 
other way round. Up until the seventies, 
the accepted thesis was that marriage 
was supposed to be an invention of 
the bourgeoisie and the ruling classes 
so as to keep wealth and inheritance 
within the family and its heirs. Today, 
this false morality is no longer and, 
under the pressure of neoliberalism, 
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mercado da precariedade generalizada, 
com retorno à ideologia do casamento 
numa perspectiva de sobrevivência 
económica. Uma moral modernizada. 
Mas a realidade é cada dia mais cruel. 
Depois dos preconceitos da dominação 
masculina, temos dois mercados cada 
vez mais competitivos: o do trabalho 
e o do casamento. E a mulher cada 
dia mais só. Por opção, dolorosa, por 
abandono, por razões a cada passo mais 
fortes e dramáticas. Há cada vez mais 
a Rua como espaço de espectáculo da 
dignidade que se quer manter e a casa, 
o dentro de casa, o interior, como espaço 
prisão que garante a Liberdade para que 
nos possamos despir dessa farda social. 
E aí, nesse “teatro”, a solidão, a crueldade 
da vida, torna-nos fantoches de nós 
mesmos. Mesquinhos e miseráveis. 
Inúteis e indiferenciados. Somos afinal 
aquilo que o neoliberalismo quis fazer 
de nós: números, cabeças enredadas 
numa única luta: a sobrevivência a 
qualquer custo. Concerto à la Carte é 
a vidinha duma senhora, igual a tantas 
que moram no apartamento ao lado, que 
se cruzam connosco no supermercado, 
a quem olhamos sem ver e que morrem 
sem sabermos e sem elas mesmas 
darem por isso.
Não contam, mas fazem parte da 
estatística para a Europa, são apenas 
números.
É de facto uma comédia social ao 
contrário. É um espectáculo de risco. É um 
espectáculo de compromisso, de postura 
artística e ética sobre o nosso tempo. 
É uma performance de actriz. De uma 
grande actriz que, mais uma vez, escolheu 
o caminho mais difícil. Afinal, o caminho 
da Companhia de Teatro de Braga.
Mas é também uma Homenagem 
a todas as Mulheres que não são 
acontecimento.

women are to a greater extent put 
in a position between the market of 
generalised precariousness and obliged 
to return to the ideology of marriage 
within a perspective of economic 
survival – a morality of our times. Reality 
is nonetheless crueller and crueller. 
After the prejudice of male domination, 
there are two increasingly competitive 
markets: work and marriage. And women 
have become lonelier, due to choice 
(maybe a painful one), abandonment or 
other imperative and dramatic reasons. 
The ‘Street’ has become a place for 
the spectacle of dignity sought to be 
maintained, and home, the inside space, 
a prison that ensures Freedom to be able 
to shed that social uniform. And in there, 
in that ‘theatre’, loneliness, the cruelty 
of life, makes us the puppets of our own 
selves – mean and miserable, useless 
and undifferentiated. We are after all 
that which neoliberalism wanted us to 
be: figures, minds occupied by a single 
struggle: survival at any cost. Request 
Concert represents the small life of a 
woman, similar to many others who live 
next door, whom we come across in the 
supermarket, whom we look at without 
seeing and who die without us or even 
them noticing.
They don’t count except in European 
statistics, they are just figures.
It is indeed a social comedy the other 
way round. It is a spectacle of risk, 
of compromise, an artistic and ethical 
position about our times. It also is the 
performance of the actress. Of a great 
actress who, yet again, chose the 
toughest path. All in all, it is the path 
of the Companhia de Teatro de Braga. 
But it also is a Tribute to every woman 
who never is news.

Translated by Ana Hudson.
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theatrenotes Peças como Mensch Meier 
ou Michis Blut [e Concerto à la Carte] são 
poderosas demonstrações do poder do 
silêncio, e parecem movidas pelo desejo 
de dar voz às pessoas desapossadas ou 
silenciadas pela cultura dominante. Esse 
desejo surgiu de uma consciência pessoal 
de incapacidade de expressão ou foi antes 
alimentado por uma revolta social?
franz xaver kroetz Falava-se muito na 
burguesíssima casa dos meus pais, porque 
a minha mãe era uma tirolesa eloquente. 
Fui para a escola de teatro quando tinha 
15 anos. Não se trata portanto da minha 
própria incapacidade de expressão. Mas, 
aparentemente, inventei a incapacidade 
de expressão no palco. Isso resulta de uma 
circunstância proletária, porque até aos 
25 anos tive toda a espécie de empregos, 
como jardineiro, etc. Obviamente, abriu-
-se uma linha divisória entre a eloquência 
exigida por um muito inteligente texto 
de Brecht e a incapacidade de expressão 
na vida real. Isso instigou em mim 
uma revolta social e aderi ao Partido 
Comunista. Enfim, era um jovem enérgico 
que queria mudar o mundo. Queria 
agarrar o teatro burguês pelo pescoço 
e mergulhá-lo num caldo sem palavras, 
queria fazer anti-teatro. Mesmo que 
Concerto à la Carte seja uma peça sem 
palavras, Michis Blut é provavelmente 
a minha peça mais silenciosa. Nela, a 
incapacidade de expressão é um grito 
de revolta social daqueles a quem a 
linguagem é negada. A propósito, notei 
muito autocriticamente que me tenho 

“SOU UM FANáTICO dO ExCESSO”
“I’M FANATIC ABOUT ExCESS”
Entrevista a/Interview with franz xaver kroetz*

theatrenotes Plays like Mensch Meier 
or Michis Blut [and Request Concert] are 
powerful demonstrations of the power of 
silence, and they seem to be forwarded by 
a wish to lend a voice to people who have 
been dispossessed or silenced by the accepted 
culture. Did this wish emerge from a personal 
awareness of being unable to express yourself, 
or was it fed by social rebellion?
franz xaver kroetz In my petty bourgeois 
parental home there was a lot of talking, 
because my mother was an eloquent 
Tyrolese woman. I went to drama school 
when I was fifteen therefore I don’t think 
I owe anything to lack of expression. But 
apparently I invented the inability for 
expression on stage. I think this is the 
result of a proletarian circumstance 
since, till I was 25 years old, I did all 
sorts of jobs, gardener and such like. 
This obviously led into a parting line 
between the eloquence demanded by 
a very intelligent text by Brecht and 
the inability for expression in real life. 
This brought about social revolt and I 
joined the Communist Party. Well, I was 
an energetic young man who wished 
to change the world. I wanted to grab 
bourgeois theatre and dunk it into 
speechless soup, I wanted to make anti-
-theatre. Despite the fact that Request 
Concert is a wordless play, Michis Blut 
is probably my most silent play. In it, the 
incapacity of expression is a scream of 
social revolt by those whose speech is 
denied. And by the way, I’ve noticed, 
self-critically, that I’ve become wordier 
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tornado cada vez mais palavroso com o 
passar dos anos… Mas estou orgulhoso 
dos meus começos radicais.

A linguagem é obviamente um fenómeno 
profundamente político, mas as suas peças 
têm evidenciado uma crescente preocupação 
com aquilo que é prévio à linguagem na 
consciência humana. O silêncio é para si uma 
questão política?
Muita coisa mudou por causa dos novos 
meios de comunicação, e todas as novas 
possibilidades, como os telemóveis, 
provavelmente potenciam o contrário. 
Existe na Baviera um ditado muito 
bonito: “O silêncio é a mais eloquente 
linguagem da amizade”. Essa atitude 
já não existe hoje em dia, creio que se 
volatilizou. Vivemos numa miserável 
cultura de conversação. A este respeito, 
não deveríamos subestimar os concursos 
televisivos de talentos. Gosto de viajar 
nos transportes públicos e de observar 
a uniformização pública e privada 
de comportamentos ditada por esses 
modelos. Hoje em dia, as pessoas estão a 
ser clonadas antes mesmo de encontrarem 
a sua própria linguagem. Estamos perante 
um facto político puro e duro: espera-se 
que as pessoas estejam contactáveis a 
qualquer hora, que os seus pensamentos 
sejam perturbados, que sejam uma massa 
cem por cento manipulável, controlável. 
De qualquer maneira, o capitalismo e a 
democracia excluem-se mutuamente. 
O capitalismo é uma ideologia dogmática 
e totalitária. Este sistema faliu, na minha 
opinião. Vemos seres humanos patéticos 
a passearem-se nas lojas – tenho pena 
deles, sinto-me desolado. Já há muito 
que foram espoliados, da liberdade, por 
exemplo – a liberdade começa com a 
resistência. Esta destruição é deliberada e 
consciente. A incapacidade de expressão 
degenerou numa tagarelice sem nexo, 

with the years... But I’m proud of my 
radical beginnings.

Language is naturally a very political 
phenomenon, but your plays have shown 
a growing preoccupation with that which 
is prior to language in the human mind. Is 
silence a political question?
A lot has changed due to the new means 
of human communication and all these 
new possibilities, such as mobile phones, 
probably enable quite the opposite. In 
Bavaria, there is a most beautiful saying: 
“Silence is the most eloquent language 
of friendship”. This attitude is no longer, 
I think it vanished in the air. We live 
in a miserable culture of conversation. 
We should not underestimate, in this 
respect, the search-for-talent television 
programmes. I like to travel in public 
transport and watch the people and their 
uniformity of behaviour dictated by those 
models. Nowadays people are cloned well 
before they find their own language. We 
are in the face of a hard and pure political 
fact: it is expected that people can be 
contacted at anytime, that their thoughts 
can be disturbed, that they are a mass that 
can be manipulated and controlled 
a hundred per cent. In anyway, capitalism 
and democracy exclude each other. 
Capitalism is a dogmatic and totalitarian 
ideology. It’s, in my opinion, a failed 
system. We witness pathetic human 
beings parading in the shops – I feel sorry 
for them, I feel distraught. They’ve long 
been robbed of freedom, for instance 
– freedom starts with resistance. Its 
destruction is deliberate and conscious. 
The incapacity of expression has 
degenerated into senseless chat and 
that is the worst form of patronising. 
I recently saw a reality show where a 
poor woman was asked to finally face 
the truth. She answered: “But is the truth 
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e essa é a pior forma de paternalismo. 
Recentemente, assisti a um reality show 
onde era pedido a uma pobre mulher que 
se confrontasse finalmente com a verdade. 
E ela respondeu: “Mas a verdade também 
é importante?” Eu poderia ter escrito esta 
frase. Pensando melhor, não sou assim tão 
bom.

Que papel desempenha a compaixão no seu 
trabalho?
A compaixão é essencialmente 
improdutiva, não podemos escrever 
com ela. Mas podemos escrever com a 
empatia. E olhando para o meu trabalho 
anterior, sinto que existe nele empatia em 
doses quase patológicas. Essa empatia, 
essa coisa de nos colocarmos nos sapatos 
de alguém, foi a pedra angular dessa 
escrita. Afinal de contas, também fui actor 
em algumas das minhas peças. Matei, 
amei, engravidei nelas. De maneira que o 
Kroetz actor foi sempre usado pelo Kroetz 
dramaturgo.

As pessoas dizem que as suas peças são 
demasiado radicais para efectivamente 
reflectirem a realidade. É verdade? Ou é a vida 
que é assim tão radical?
É exactamente ao contrário: a realidade 
é tão pervertida na sua inacreditável 
crueldade que eu, enquanto poeta, 
me remeto ao silêncio. Não podemos 
extremar os nossos pontos de vista ao 
ponto de já não conseguirmos agarrar 
a realidade. As peças mais cruéis de 
Shakespeare ficam a milhas de distância 
daquilo que ouvimos de pessoas 
traumatizadas pela guerra do Vietname 
ou da Tchetchénia. Sou um fanático do 
excesso. Quanto mais bem sucedido for no 
exagero, maior a probabilidade de retirar 
dele alguma verdade. Suja é a realidade, 
não nós. E é cada vez mais difícil para 
mim enfrentar isto ou acrescentar algo 

also important?” I might have written this 
sentence. With second thoughts, I’m not 
that good.

What is the role of compassion in your work?
Compassion is essentially non-productive, 
one can’t write with it. But one can write 
with empathy. And looking back at my 
work, I feel that it contains empathy in 
almost pathological dosages. Empathy, 
that way of being able to be in somebody 
else’s shoes, was the angular stone in my 
writing. After all, I was also an actor in 
my own plays. I’ve killed, loved and got 
pregnant in them. As it was, Kroetz the 
actor has always been used by Kroetz 
the playwright.

People have often said that your plays are too 
extreme to effectively portray true life. Is it so? 
Or is it life which is as extreme?
It’s exactly the opposite: real life is so 
perverted in its unbelievable cruelty 
that I, as a poet, retreat into silence. We 
can’t radicalise our opinions to the extent 
of being unable to grasp reality. The 
cruellest Shakespearean plays are miles 
away from what we hear from people 
traumatised by the Vietnam or Chechnya 
wars. I’m fanatic about excess. The more 
successful I am in exaggerating the more 
probable it is that I can extract some truth 
from it. It is reality which is dirty, not us. 
And it is increasingly difficult for me to 
face this fact or add something to it. I’m 
happy for having never stopped writing 
with implants and fake teeth, but also 
keeping always in sight the televised 
massacre, with solitary men masturbating 
in front of their television sets. There’s 
no art without excess. It’s the salt of food, 
especially for the dramatist.

How has your political stance evolved 
throughout the years? How do you perceive 
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à realidade. Estou satisfeito por nunca 
ter parado de escrever com implantes e 
dentes falsos, mas sempre com o massacre 
televisivo no horizonte, com homens 
solitários masturbando-se em frente às 
suas televisões. Não existe arte sem o 
excesso. É o sal na sopa, especialmente 
para um dramaturgo.

Como é que o seu posicionamento político 
evoluiu ao longo dos tempos? Como vê agora 
a época em que era membro do Partido 
Comunista nos anos 1970? 
Por uma questão de princípio, já não 
comento acontecimentos políticos. Em 
1968, estava simplesmente do lado da 
arte: adorava Mauricio Kagel, John 
Cage, György Ligeti. Na altura, estava 
preparado para a mudança e para as 
suas consequências. Ainda hoje prefiro 
o traseiro da Ulrike Meinhof à cara da 
Angela Merkel. Pensava que a RAF1 era 
algo de grandioso e louco, a resistência 
estava na ordem do dia, não era apenas 
conversa fiada. Sinto-me hoje tão 
esquerdista como então, talvez ainda 
mais radical. Apenas estou mais velho e 
mais gasto. Os Condenados da Terra, de 
Frantz Fanon, sobre a guerra da Algéria, 
é um dos meus livros favoritos, com o 
famoso prefácio de Sartre. No fim de 
contas, foi ele que disse que só através 
da resistência é que nos podemos tornar 
seres completamente livres. Esta noção 
está hoje mais perto do meu coração do 
que qualquer outra coisa, porque vivo 
sem ilusões. Tenho uma enorme simpatia 
por todos aqueles que reagem. As pessoas 
devem ser incitadas à desobediência. 
Infelizmente, nunca consegui fazê-lo. 
Basicamente, nessa altura estava no 
partido errado, o Partido Comunista já 
estava morto quando aderi a ele.

those times, in the seventies, when you were 
a Communist Party member?
As a question of principle I no longer 
comment on politics. In 1968, I was 
positively on the side of art: I loved 
Mauricio Kagel, John Cage, György 
Ligeti. At the time, I was prepared for 
change and its consequences. To this 
day, give me anytime Ulrike Meinhof’s 
arse rather than Angela Merkel’s face. 
I then thought the RAF1 was something 
grandiose and crazy, resistance was the 
order of the day, it wasn’t only waffle. 
I feel as leftist today as I felt then, perhaps 
even more radical. I’m just older and 
wearier. Frantz Fanon’s The Wretched of 
the Earth, a book about the Algerian war, 
is one of my favourite books, together 
with its famous preface by Sartre. It was 
he who said that only through resistance 
can we become completely free beings. 
This notion is today closer to my heart 
than any other thing because I live with 
no illusions. I have enormous sympathy 
for everybody who reacts. People should 
be incited to disobedience. Unfortunately 
I was never able to do this. I then belonged 
to the wrong party; the Communist Party 
was already dead when I joined it.

1 Rote Armee Fraktion, the urban guerilla group 

founded by, among others, Andreas Baader and 

Ulrike Meinhof, in 1970 in Germany. 

* In Solos: [Programme]. Porto: Teatro Nacional 

São João, 2010.

Translated by Ana Hudson.

1 Rote Armee Fraktion, grupo de guerrilha urbana 

fundado em 1970 na então República Federal da 

Alemanha por, entre outros, Andreas Baader e 

Ulrike Meinhof.

* In Solos: [Programa]. Porto: Teatro Nacional São 

João, 2010.
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Foi aqui que tudo começou para 
Gregory Burke, e este aqui tem um 
título e um epicentro: Rua Gagarin e o 
Festival de Edimburgo de 2001, sucesso 
inesperado de um jovem dramaturgo que 
se estreava no meio teatral, depois de 
ter abandonado os estudos universitários 
para se tornar num “escravo do salário 
mínimo”. Este lastro autobiográfico em 
tom proletário é como que uma segunda 
pele desta violentíssima comédia negra 
sobre a crise, o desemprego e a luta 
de classes. Sim, a crise global, ainda 
e sempre operários contra patrões; e 
não, Rua Gagarin não é uma metáfora 
subtil sobre este estado de coisas, tem 
as mãos manchadas de sangue. Burke 
viu este “apocalipse agora” a partir de 
uma fábrica em Fife, na sua Escócia 
natal, e Marcos Barbosa encena-o com 

Espaço Oficina

30 Abr/Apr 2011
sáb/sat 16:00 de/by gregory Burke

tradução/translated by João Rosas

encenação/directed by Marcos Barbosa
cenografia/set design F. Ribeiro
música/music Samuel Úria
desenho de luz/light design Ricardo Santos
figurinos/costume design Susana Abreu

interpretação/cast André Teixeira, António Jorge, Emílio gomes, Tiago Correia

produção/produced by Teatro Oficina

estreia/opening 3Nov2010 espaço Oficina (Guimarães)
duração aproximada/playing time 1:30
classificação etária M/16 anos/recommended for Ages 16 and up

Espectáculo em língua portuguesa, legendado em inglês/
Performance in Portuguese subtitled in English

RUA gAgARIN
Gagarin Way (2001)

It was here that everything began for 
Gregory Burke, and this ‘here’ has 
both a title and an epicentre: Gagarin 
Way and the 2001 Edinburgh Festival, 
in which a young playwright who was 
taking his first steps in the theatre world 
found unexpected success, after quitting 
university to become a ‘minimum 
wage slave’. This autobiographical 
background in proletarian tones is like 
a second skin for this ultraviolent black 
comedy about crisis, unemployment 
and class struggle. Yes, the global 
crisis, still as always workers against 
bosses; and no, Gagarin Way is not a 
subtle allegory of this state of things: 
its hands are stained with blood. Burke 
witnessed this ‘apocalypse now’ from a 
factory in his native Fife, Scotland, and 
Marcos Barbosa stages it within sight 
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vista sobre os escombros da indústria 
têxtil do Vale do Ave, com Guimarães 
ali tão perto, território que o seu Teatro 
Oficina interpela. Mas este teatro da 
catástrofe não se esgota em qualquer 
efeito de “actualidade”, porque muitas 
das interrogações que deixa no ar 
não são de aqui nem de agora: que 
diferença entre revolução e crime? E 
como superar a apatia num cenário de 
falência ideológica? Respostas? Talvez 
a esperança, que o título antecipa ao 
evocar o nome do cosmonauta russo que 
um dia foi portador de uma mensagem 
de “progresso”. Com este espectáculo, 
o Teatro Oficina não nos promete a lua. 
Apenas “uma qualquer poesia”, que 
nos dê alento para reconstruir outra 
possibilidade de futuro.

of the ruins of the textile industries of 
Vale do Ave, quite close to Guimarães, a 
territory his Teatro Oficina interrogates. 
However, this ‘theatre of catastrophe’ 
does not limit itself to ‘current matters’, 
because many of the questions it leaves 
in its wake are not from here nor 
now: what is the difference between 
revolution and crime? And is it possible 
to overcome apathy in a scenario of 
ideological bankruptcy? Any answers? 
Maybe hope, which the play’s title 
suggests by evoking the name of the 
Russian cosmonaut who was once 
the bearer of a message of ‘progress’. 
With this show, Teatro Oficina does not 
promise us the moon, just ‘some kind 
of poetry’ that may give us heart to 
reconstruct a new possibility of future. 

“ONdE TUdO é O dIA dE HOJE”
“WHERE EVERyTHINg IS TOdAy”
marcos barbosa

E para acabar mesmo com 2010, uma 
peça sem meias-palavras, escrita desde 
uma espécie de poço da morte dramático, 
directamente directa, absolutamente 
absoluta, vertiginosamente acrobática, 
anti-qualquer-coisa, pró-fim-do-mundo, 
mais ou menos hooliganesca, contra-
-hollywoodesca, onde tudo é o dia de 
hoje, e o desespero de uma realidade 
da qual nem a ficção nos salva. 
Fazemos ainda assim esta peça de 
Gregory Burke, que nos escreve desde 
uma Escócia periférica e industrial, 
de um lugar chamado Fife, onde essa 
paisagem industrial é cortada por 

And to end 2010 once and for all, a 
play without subterfuges, written from 
a kind of dramatic death-pit, directly 
direct, absolutely absolute, dizzyingly 
acrobatic, anti-whatever, pro-end-of-
-the-world, more or less hooliganesque, 
non-hollywoodesque, where everything 
is today, and the desperation of a reality 
from which not even fiction can save us. 
In spite of all that, we present this play 
by Gregory Burke, who writes to us from 
a peripheral, industrial Scotland, from a 
place called Fife, where that industrial 
landscape is interrupted by verdant 
golf fields, in the green hope that some 
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“ASSIM, ESCREVI ruA GAGArin”
“SO I WROTE GAGArin wAy”
gregory burke*

verdejantes campos de golfe, na verde-
-esperança que uma qualquer poesia nos 
acorde, seja num gesto perfeito de um 
actor, seja na construção surpreendente 
de um diálogo; ou que, afinal, esta 
peça seja uma comédia negra, e que 
no meio da gargalhada final, ou de 
um sorriso menos amarelo, encontremos 
um caminho qualquer, uma saída no 
pico desta crise, para a solução mágica 
e milagrosa. 
E se não conseguirmos? Temos de 
conseguir. É a nossa única hipótese. 

poetry may wake us, be it in an actor’s 
perfect gesture, be it via the surprising 
structure of a dialogue; or that, in the 
end, this play reveals itself as a black 
comedy, so that, in the middle of the last 
laugh, or of a not so half-hearted smile, 
we may find some direction, some way 
out at the peak of the present crisis, 
towards a magical, marvellous solution. 
And, what if we are unable to do it? 
We must do it. It is our only chance. 

Translated by José Gabriel Flores. 

Eu queria escrever qualquer coisa sobre 
o século XX. É geralmente assim que 
começo qualquer explicação sobre as 
minhas intenções ao escrever esta peça. 
Bem sei que não ajuda muito, mas, na 
altura em que a escrevi, ainda não tinha 
podido conhecer outro século. (E agora, 
obviamente, sinto-me como se um peso 
me tivesse saído das costas.) Pretendia 
também escrever uma peça sobre a 
economia, sendo esta o tema dominante 
(o único?) da política contemporânea e a 
fonte do verdadeiro poder nestes nossos 
tempos cada vez mais globalizados. 
E, finalmente, queria escrever sobre os 
homens e a nossa infinita capacidade 
de nos iludirmos a nós próprios. Assim, 
escrevi Rua Gagarin.
A peça tem o nome de uma rua da aldeia 
de Lumphinnans, no oeste do condado de 
Fife, que era um viveiro de comunistas. 

I wanted to write something about the 
twentieth century. That’s usually how 
I begin an explanation of what I wanted 
to achieve when writing this play. It’s not 
very helpful I know, but when I wrote 
the play it was the only century I had 
managed to live in. (Obviously, now, I feel 
like a weight has come off.) I also wanted 
to write a play about economics, it being 
the dominant (only?) theme in modern 
politics, and the source of real power in 
our increasingly globalised times. And 
finally, I wanted to write about men and 
our infinite capacity for self-delusion. 
So I wrote Gagarin Way.
The play is named after a street in the 
village of Lumphinnans in west Fife which 
was a hotbed of communism. As part of 
the Fife coalfield, its existence, and that 
of the towns and villages which surround 
it, was due solely to its proximity to coal. 
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Integrada na região carbonífera de Fife, 
Lumphinnans, assim como as aldeias 
e vilas vizinhas, devia a sua existência 
exclusivamente às minas de carvão. 
Mudei-me para o oeste de Fife em 1984, 
em plena Greve dos Mineiros. A região 
de Fife, obviamente, entregou-se a essa 
luta com muita determinação e empenho, 
se bem que todos, incluindo os mineiros, 
soubessem que acabariam por perder. 
(No fim de contas, o carvão polaco era 
mais barato.) Porém, a derrota inevitável 
não era razão suficiente para baixar os 
braços, e a grande maioria dos mineiros 
e suas famílias aguentou firme até ao 
amargo desfecho. As minas fecharam e os 
antigos mineiros foram absorvidos pelas 
indústrias da electrónica e dos serviços 
(atraídas pelos subsídios do governo 
às regiões de desemprego elevado), tal 
como sucedera aos trabalhadores das 
docas de Rosyth após o fim da Guerra 
Fria, com o declínio das indústrias 
da defesa. (A corrida ao armamento 
tornara-se insustentável para a Rússia.) 
É a economia que decide o destino das 
pessoas e não os políticos. Os governos 
nada podem contra as multinacionais, 
os caprichos da bolsa de valores e a 
história. Mas as pessoas subsistem. São a 
constante. Subsistem e descobrem outras 
formas de se entreterem.
Eu queria escrever qualquer coisa sobre o 
século XX, a economia e os homens – e o 
resultado foi Rua Gagarin. Uma comédia. 
Não esperava que a peça fosse uma 
comédia, mas, em boa verdade, tendo em 
conta os temas que emergiram durante 
a escrita (as teorias da história de Marx 
e Hegel, o anarquismo, a psicopatologia, 
o existencialismo, as doenças mentais, 
o terrorismo político, o niilismo, a 
globalização e a crise da masculinidade), 
ela não podia ser outra coisa.

* “Preface”. In Gagarin Way. Londres: Faber 

and Faber, 2001. p. iv.

Tradução Rui Pires Cabral.

I moved to west Fife in 1984 and The 
Miners’ Strike was in full flow. Fife was, 
of course, a very staunch and committed 
region during the dispute, even though 
everyone, including the miners, knew 
that they were, eventually, going to be 
beaten. (Coal was cheaper in Poland after 
all.) However inevitable defeat was not 
something that was ever going to break 
the strike and the vast majority of miners 
and their families endured to the bitter 
end. The mines closed, the ex-miners 
were swallowed up by the electronics 
factories and service industries which 
followed (attracted by government subsidy 
to areas of high unemployment) as were 
the dockyard workers at Rosyth, when 
the defence industries were decimated 
when the West celebrated the end of 
the Cold War. (Russia couldn’t afford the 
arms race.) Economics decides the fate of 
people, not their politicians. Governments 
are powerless when up against a multi-
-national, the vagaries of the stock market 
and history. But the people remain. That’s 
the constant. We remain and we find other 
things to keep ourselves amused.
I wanted to write something about the 
twentieth century and I wanted to write 
something about economics and I wanted 
to write about men and it turned into 
Gagarin Way. A comedy. I didn’t expect 
it to be a comedy but when you consider 
the themes which emerged while I wrote 
it – Marxist and Hegelian theories of 
history, anarchism, psychopathology, 
existentialism, mental illness, political 
terrorism, nihilism, globalisation and the 
crisis in masculinity – then it couldn’t really 
be anything else.

* “Preface”. In Gagarin Way. Londres: Faber 

and Faber, 2001. p. iv.
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O Teatro Oficina é o centro de criação 
teatral de A Oficina, cooperativa 
responsável pela gestão do Centro 
Cultural Vila Flor, Guimarães. A 
companhia desenvolve um trabalho 
concentrado no fomento da dramaturgia 
contemporânea nacional, na formação 
teatral para todos e na circulação das 
suas produções pelo país. Desde a 
fundação, em 1994, o Teatro Oficina 
levou à cena inúmeros espectáculos, 
tendo apostado desde 2008 em parcerias 
com diferentes instituições e companhias 
portuguesas e estrangeiras, numa 
lógica de criação local com abrangência 
global. Colabora frequentemente com 
encenadores, escritores e criativos 
nacionais e estrangeiros que tenham 
uma visão comum do teatro, bem como 
outras propostas de criação cénica. 
A companhia acolhe regularmente 
escritores em regime de residência 
artística, sobretudo desde que é dirigida 
por Marcos Barbosa, mas mantém uma 
disciplina de ciclicamente visitar o 
teatro mais clássico, numa espécie de 
regresso regenerador às origens. Neste 
momento, e de forma a responder a um 
papel importante que a companhia tem 
assumido na área da formação teatral 
para profissionais e amadores, está a 
criar o Teatro Estúdio, aproveitando as 
condições de crescimento proporcionadas 
por Guimarães 2012 – Capital Europeia 
da Cultura. 

TEATRO OFICINA 

Teatro Oficina is the creative hub 
of A Oficina, the cooperative that 
manages the Centro Cultural Vila 
Flor, in Guimarães. The company’s 
work focuses on the promotion of 
Portuguese contemporary dramaturgy, 
on making theatrical training available 
to all and on the nationwide touring 
of its productions. Since its founding, 
in 1994, Teatro Oficina has brought to 
the stage a large number of shows; in 
2008, it started to explore partnerships 
with a variety of Portuguese and 
foreign institutions and companies, in 
a local production/global distribution 
approach. It frequently collaborates 
with stage directors, playwrights and 
other creative minds, both Portuguese 
and foreign, provided that they share a 
common vision of the theatre and other 
forms of scenic creativity. The company 
regularly holds artistic residences for 
writers, especially since Marcos Barbosa 
became its director, but makes a point 
of cyclically returning to classic theatre, 
in a kind of regenerative return to the 
source. At the present moment, and in 
order to better fulfil its important role in 
terms of providing theatrical training for 
both professionals and amateurs, Teatro 
Oficina is busy creating Teatro Estúdio, 
thanks to the development opportunities 
made possible by the event Guimarães 
2012 – European Capital of Culture. 
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ROUpAS dE CENA Mosteiro 
São Bento 
da Vitória
Sala das Colunas

30 Abr/Apr 
20 Mai/May 2011
qua-dom/wed-sun 
14:00-20:00

instalação de/an installation by João Tuna
sobre figurinos de/on costumes designed by Bernardo Monteiro

produção/produced by TNSJ

Em 2000, estreou-se como figurinista. 
Desde então, discretamente, Bernardo 
Monteiro vem afirmando um percurso 
e uma personalidade artística que 
conjugam o rigor dramatúrgico e a 
imaginação plástica, uma invulgar 
capacidade de ajustamento estilístico 
a cada projecto e uma criatividade 
lúdica na conjugação de formas, cores, 
materiais. Com Roupas de Cena, o 
fotógrafo e realizador João Tuna efectua 
um exercício de interpretação desse 
luxuriante acervo de figurinos que, a 
partir de 2004, Bernardo Monteiro foi 
criando para produções próprias do TNSJ 
– dos paródicos trajes de UBUs (2005), 
evocadores de um folclore português, aos 
figurinos eróticos e “melodramáticos” 
desenhados para O Mercador de Veneza 
(2009), passando pelos vestidos lúbricos 
de Anfitrião ou Júpiter e Alcmena (2004) 
ou pelos trajes macerados de Antígona 
(2010), reminiscentes de um qualquer 
magma primordial. Mais do que um 
programa documental, a instalação 
montada numa sala do Mosteiro de 
São Bento da Vitória promove uma 
fetichização do arquivo de Bernardo 
Monteiro – a desmultiplicação dos olhares 
sobre a cena. Por isso, à exposição 
de figurinos associam-se projecções 
vídeo e fotografias que exibem a sua 
inscrição cénica, revelam pormenores 
frequentemente inapreensíveis e nos 
devolvem os instantes em que a cena 
infundiu vida às roupas.

It was in 2000 that he first appeared 
on the scene as a costume designer. 
Since then, Bernardo Monteiro has 
discreetly established a style and career 
in which dramaturgical rigour and plastic 
imagination go hand in hand. Singularly 
able to adapt his style to any particular 
project, Monteiro also displays a playful 
creativity in combining forms, colours 
and fabrics. In Roupas de Cena [Stage 
Clothes], the photographer and director 
João Tuna performs an interpretive 
exercise on the sumptuous collection of 
costume designs that Bernardo Monteiro 
has been creating for TNSJ productions 
since 2004. These range from the parodic 
dress of UBUs (2005) evoking Portuguese 
folklore; to the erotic and ‘melodramatic’ 
costumes designed for The Merchant 
of Venice (2009); the sensuality of the 
wardrobe in Anfitrião ou Júpiter e 
Alcmena (2004); and the tormented 
designs for Antigone (2010), reminiscent 
of some primordial magma. More 
than simply a documental record, the 
installation housed in one of the rooms 
at the São Bento da Vitória Monastery 
proposes a fetichising of the Bernardo 
Monteiro archive – the de-multiplication 
of views of the stage. The costume 
exhibition is therefore complemented by 
videos and photographs displaying the 
stage role of these designs, revealing 
frequently missed details and helping 
us recall those moments when the stage 
breathed life into these clothes.
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1. Afinal, o figurino não é o envelope…
“O corpo”, afirma Jean-Luc Nancy, 
“é um envelope: ele serve para conter 
aquilo que depois será necessário 
desenvolver. O desenvolvimento é 
interminável. O corpo finito contém 
o infinito, que não é nem alma, nem 
espírito, mas sim o desenvolvimento 
do corpo” (Nancy 2000: 147). O trabalho 
de Bernardo Monteiro mostra-nos 
precisamente isto: que o figurino é – 
ou deve ser – o primeiro espaço desse 
desenvolvimento, da expansão do corpo 
do actor, do seu movimento, do seu ritmo, 
da sua respiração. É esta consciência 
que nos permite reconhecer nos seus 
trabalhos uma visão plástica sempre à 
escala humana, que nunca se sobrepõe 
ao corpo do actor, mas que procura 
sublinhar o que nele existe de mais 
evidentemente necessário no contexto 
do espectáculo – a sua teatralidade.
De facto, Bernardo Monteiro – que 
entre 2000 e 2011 realizou 50 criações 
de figurinos em espectáculos de 
companhias e/ou estruturas tão diversas 
quanto As Boas Raparigas…, ASSéDIO, 
Ensemble, TNSJ ou Novo Grupo/Teatro 
Aberto – sabe que o “corpo é material. 
É denso. É impenetrável” (Ibidem: 145). 
Veja-se, a título de exemplo, a dupla 
Kragler (Paulo Freixinho)/Murk (Pedro 
Almendra) em Tambores na Noite 
(TNSJ, 2009). O figurino do primeiro 
(do qual destacaria as emblemáticas 
botas de onde Kragler fará escoar um 
“deserto” de areia num inusitado gesto 

gEOMETRIAS HUMANAS
HUMAN gEOMETRIES
alexandra moreira da silva*

1. In the end, the costume isn’t the 
wrapping…
“The body”, Jean-Luc Nancy stated, 
“is a wrapping: it serves to contain 
what needs to be developed later. 
Development is endless. The finite 
body contains the infinite, which is 
neither soul nor spirit, but rather the 
development of the body” (Nancy 
2000: 147). Monteiro’s work shows us 
precisely this: that the costume is – 
or should be – the prime area for that 
development; for the expansion of the 
actor’s body, its movement, rhythm and 
breathing. Such awareness allows us to 
recognise a plastic view, which is always 
on a human scale in his work. This is 
never imposed on the actor’s body, but 
rather seeks to underline what is most 
clearly needed in terms of a show: 
its theatricality.
Since 2000, in fact, Bernardo Monteiro 
has produced some 50 costume designs 
for companies and groups as widely 
ranging as As Boas Raparigas…, 
ASSéDIO, Ensemble, TNSJ and Novo 
Grupo/Teatro Aberto. He knows that 
the “body is material. It’s dense. It’s 
impenetrable” (Ibidem: 145). A good 
example of this is the pairing of Kragler 
(Paulo Freixinho) and Murk (Pedro 
Almendra) in Drums in the Night (TNSJ, 
2009). Kragler’s costume conjures up 
all the aridity of the African desert: 
the stones, dirt and sand. Nothing 
evokes this more than his emblematic 
boots, from which a ‘desert’ of sand 
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de contagem do tempo, e uma capa 
que se apresenta simultaneamente 
como espaço amplo moldável e como 
objecto escultórico) transporta a aridez 
do deserto africano: as pedras, a lama, a 
areia. É neste espaço que se movimenta 
um corpo também ele árido, sequioso, 
onde não vingarão sequer as ideias 
revolucionárias. Em contrapartida, Murk 
veste um figurino clássico (fato escuro, 
camisa branca) que convoca a ascensão 
social da personagem. Uma vez mais, as 
botas – desta vez cardadas – e o casaco 
protector que simbolicamente Anna 
(Sara Carinhas) vestirá até ao momento 
em que volta para Kragler, serão os 
elementos mais emblemáticos e 
de imediata leitura dramatúrgica.
De referir, ainda, a escolha minuciosa 
de cores e de materiais (Anna surge 
com um surpreendente figurino em tons 
pastel que realça a sua palidez anémica 
e a – muito maeterlinckiana – fragilidade 
espectral convocada pela interpretação 
de Sara Carinhas), o justo equilíbrio 
dos volumes (os corpos ligeiramente 
dilatados do casal burguês Balicke, os 
tons escuros, as peles e os chapéus que 
corroboram o tom farsesco adoptado 
pelos actores Emília Silvestre e Jorge 
Mota) e a maleabilidade dos tecidos, que 
abrem espaço a uma corporalidade mais 
ampla, permitindo, no entanto, ao actor 
gerir eficazmente esse “infinito que 
o corpo finito contém”.

2. porque, ainda que funcionais, os 
figurinos também podem ser “belos”
“É necessário, também, admitir que há 
sempre alguma coisa de inquietante no 
belo. Se é sob a forma do apelo, mais 
do que sob a forma do simples prazer, 
que a beleza nos agrada, isso é também 
porque ela nos inquieta” (Nancy 2009a: 
140). Em Breve Sumário da História de 

flows, like the sands of time. His 
cloak appears as an easily moulded 
space, as well as a sculptured object. 
This is the space within which a body 
moves; a body which is also arid and 
parched, where not even revolutionary 
ideas can flourish. In contrast, Murk 
is dressed in classic style (dark suit, 
white shirt) suggesting the social rise 
of the character. Once again, the boots 
– hobnail this time – and the protective 
coat that Anna (Sara Carinhas) wears 
symbolically until the moment she 
returns to Kragler, will end as the most 
emblematic features, inviting a direct 
dramaturgical reading.
A further vital aspect here is the 
meticulous choice of colours and fabrics. 
Anna is dressed in surprising pastel 
tones, highlighting her anaemic pallor 
and the highly Maeterlinckian, spectral 
fragility of Sara Carinhas’ performance. 
There is a similarly precise balancing of 
volumes in the slightly dilated bodies of 
the bourgeois Balicke couple: the dark 
shades, furs and hats corroborating the 
farcical tone adopted by Emília Silvestre 
and Jorge Mota. The malleability of the 
fabric, preparing the way for greater 
corporeal expansion, nonetheless allows 
the actor to control effectively that 
“infinite that the finite body contains”.

2. Because, even when functional, 
costumes can also be ‘beautiful’
“It must also be said that there is always 
something disturbing about beauty. 
If it is in the form of an appeal, rather 
than in the form of simple pleasure 
that beauty pleases us, that is also why 
it disturbs us” (Nancy 2009a: 140). In 
Breve Sumário da História de Deus 
(TNSJ, 2009), Bernardo Monteiro 
created a roomy ‘base costume’ in pastel 
tones, which was practically identical 
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Deus (TNSJ, 2009), Bernardo Monteiro 
cria um “figurino-base” em tons pastel, 
e com formas amplas, praticamente 
idêntico para todas as personagens 
que habitam esse limbo auschwitziano 
imaginado por Nuno Carinhas (com 
quem, aliás, o figurinista tem colaborado 
frequentemente; podemos ainda citar 
as colaborações com encenadores como 
Ricardo Pais, Rogério de Carvalho, 
João Lourenço, João Cardoso ou Carlos 
Pimenta). Mas – e porque Bernardo 
Monteiro sabe que “um corpo é também 
imaterial. É um desenho, é um contorno, 
é uma ideia” (Nancy 2000: 145) – os 
figurinos a que vem dando forma são 
de um pormenor, de uma minúcia 
francamente inquietantes. Não quero 
com isto dizer que as suas criações se 
transformam naquilo a que Roland 
Barthes chamava “um álibi”. Por outras 
palavras, que o figurino abandona a 
sua “função”, ou ainda, que se deixa 
contaminar por essa segunda “doença” 
apontada pelo crítico francês: “A doença 
estética, a hipertrofia de uma beleza 
formal sem relação com a peça” (Barthes 
1964: 54, 55). Bem pelo contrário, 
Bernardo Monteiro coloca-se ao serviço 
do texto e do projecto do encenador; 
desta cumplicidade inicial, parte 
para uma ou várias propostas que, de 
alguma forma, possam, eventualmente, 
transcender a ideia de partida. Contudo, 
é nos pormenores que melhor nos 
apercebemos do seu “perfeccionismo 
compulsivo”: os mantos, as pregas, as 
nervuras, os plissados, os botões – e os 
botõezinhos, os forros, os bolsos, as tiras 
dos sapatos, novamente os botões – dos 
sapatos, as fitas, os laços, as golas, os 
punhos, as bainhas, a singeleza dos 
tecidos ou, voltando ao Breve Sumário 
da História de Deus, a discretíssima 
gaze no corpo esbranquiçado da actriz 

for all the characters inhabiting that 
Auschwitzian limbo imagined by Nuno 
Carinhas (with whom this designer has 
often worked. We could also mention 
his work with directors Ricardo Pais, 
Rogério de Carvalho, João Lourenço, 
João Cardoso and Carlos Pimenta). 
However – and because Monteiro knows 
that “a body is also immaterial. It’s a 
drawing, an outline, an idea” (Nancy 
2000: 145) – the costumes to which he 
has given form are frankly disturbing 
in their detail, their meticulousness. 
By this, I don’t mean that his creations 
turn into what Roland Barthes called 
‘an alibi’. In other words, that the 
costume gives up its ‘function’, or even 
that it allows itself to be contaminated 
by that second ‘disease’ pointed out 
by the French critic: “The aesthetic 
disease, the hypertrophy of a formal 
beauty with no relation to the play” 
(Barthes 1964: 54, 55). On the contrary, 
Bernardo Monteiro puts himself at the 
service of the text and the director’s 
project. From this initial complicity, he 
starts with one or various proposals that 
may well go far beyond that starting 
point. It is, however, in the details that 
we best understand his ‘compulsive 
perfectionism’: the cloaks, folds, ribbing, 
pleats, buttons – and those small 
buttons, linings, pockets, shoe straps, 
more buttons – of shoes, ribbons, bows, 
collars, cuffs, hems; the simplicity of 
the fabrics or, returning to the Breve 
Sumário da História de Deus, the highly 
subtle use of gauze on the whitened 
body of Alexandra Gabriel (Death). In 
the end, all that is ‘almost’ unseen, but 
that ‘is felt’, and whose disturbing total 
effect is so perceptible, and no less so 
than the disturbing total effect of the 
performance. The detail in Bernardo 
Monteiro’s costumes contributes, 
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Alexandra Gabriel (Morte). Enfim, tudo 
aquilo que “quase” não se vê, mas que 
“se sente”, e cujo efeito só é perceptível 
na sua inquietante globalidade, e na 
não menos inquietante globalidade do 
espectáculo. Os pormenores dos figurinos 
de Bernardo Monteiro contribuem, deste 
modo, para a coerência das formas, dos 
tons, para a densidade dos volumes, 
para o apontamento histórico (veja-se, 
por exemplo, o figurino do Anjo de 
Portugal) e/ou dramatúrgico (as asas dos 
demónios) ou para a simples abstracção, 
sublinhando as linhas de força do 
espectáculo.
Neste ponto, muito teríamos a dizer 
se recordássemos, entre outros, UBUs 
(2005), trabalho em que Bernardo 
Monteiro recuperava e recriava vários 
elementos do traje tradicional português, 
e cujas criações encarnavam o próprio 
conceito de “desdramatização da 
pátria” subjacente ao projecto global 
do espectáculo e à muito singular 
escrita cénica de Ricardo Pais; ou ainda 
O Mercador de Veneza (TNSJ, enc. 
Ricardo Pais, 2008), onde os figurinos 
se destacavam, simultaneamente, pelo 
contraste, pela coerência dramatúrgica e 
criativa e – porque não dizê-lo – por uma 
inquestionável e inquietante beleza.
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therefore, to the coherence of the 
forms and tones; to the density of the 
volumes; to a historical touch (see, for 
example, the Angel of Portugal costume) 
and/or dramaturgy (the demons’ 
wings) or towards simple abstraction, 
underscoring the main production lines.
A lot could be said on this point, if we 
were to recall (among others) UBUs 
(2005). Here, Monteiro recovered and 
recreated various features of traditional 
Portuguese dress; with the costumes 
embodying the concept of ‘uplifting 
of the national mood’ underlying the 
whole production project, and the very 
particular stage writing of Ricardo 
Pais. Another example of this was The 
Merchant of Venice (TNSJ, dir. Ricardo 
Pais, 2008), where the costumes were 
highlighted through their simultaneous 
contrast, dramaturgical and creative 
coherence, as well as – and it really 
has to be said – an unquestionable 
and disturbing beauty.
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A Europa tem sido nos últimos 
anos o território natural de acção 
para muitos criadores portugueses. 
Não só porque a sobrevivência e 
crescimento de alguns projectos é 
apenas possível num contexto ou 
num circuito mais diversificado de 
colaborações, mas também porque o 
trabalho de criação exige uma maior 
abertura e disponibilidade para o 
relacionamento com outros modos 
de criar, produzir e apresentar. Para 
esta mesa-redonda, convidamos dois 
criadores portugueses, Rui Horta e 
Tiago Rodrigues, habituados a fazer 
da Europa e do mundo o seu território 
de trabalho, e o encenador britânico 
Matthew Lenton que, em residência 
no Porto, dirige a Compagnia Teatrale 
Europea, projecto que reúne um elenco 
internacional e vários co-produtores 
portugueses. A estes convidados 
juntar-se-ão outros, nacionais e 
internacionais, representantes de teatros 
e instituições culturais, num painel que 
abordará experiências, dificuldades e 
oportunidades da criação e produção 
artística em ambiente de colaboração 
internacional.

Teatro 
Nacional 
São João
Salão Nobre

30 Abr/Apr 2011
sáb/sat 18:00

produção/produced by TNSJ

COLABORAçõES INTERNACIONAIS:
pROJECTOS E pARCERIAS
INTERNATIONAL COLLABORATIONS: 
pROJECTS ANd pARTNERSHIpS 

mesa-redOnda/rOUnd TabLe

In recent years, Europe has become 
the natural field of work for many 
Portuguese creators, not just because 
certain projects can only survive and 
grow within a wider collaborative 
context or circuit, but also because 
creative work demands greater open-
-mindedness and willingness to interact 
with other ways of creating, producing 
and presenting. For this round table, 
we invited two Portuguese creators, Rui 
Horta and Tiago Rodrigues, who are 
used to have Europe and the world at 
large as their workspace, and British 
stage director Matthew Lenton, who, 
during a residency in Porto, directs the 
Compagnia Teatrale Europea, a project 
that combines an international cast 
and several Portuguese co-producers. 
These guests will be joined by others, 
from Portugal and abroad, representing 
theatres and cultural institutions, in a 
panel that will discuss the experiences, 
difficulties and opportunities of 
artistic creation and production in an 
international collaborative environment. 
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qUEM é qUEM
WHO’S WHO

CRISTINA CARVALHAL
Encenação/Stage direction 
exactamente antunes

Nasceu em Lisboa, em 1966. É 
licenciada em Teatro e Educação pela 
Escola Superior de Teatro e Cinema. Da 
sua formação fazem parte seminários 
e workshops dirigidos por Eimuntas 
Nekrosius e Marcia Haufrecht. Como 
actriz, trabalhou com os encenadores 
Ana Nave, Carlos J. Pessoa, Cucha 
Carvalheiro, Diogo Infante, Fernanda 
Lapa, Fernando Gomes, Graça Correia, 
Helmut Reinke, João Lourenço, Luís 
Gaspar, Marta Lapa, Mónica Calle, 
Nuno Carinhas, Sandra Faleiro e 
Tiago Rodrigues. Participou em 
diversas séries televisivas e trabalhou 
em cinema com realizadores como 
Joaquim Leitão, Manuel Mozos, Luís 
Filipe Costa, Margarida Cardoso, 
Luís Filipe Rocha e Vítor Gonçalves, 
entre outros. Dos seus trabalhos de 
encenação, destaquem-se alguns dos 
mais recentes: Libração de Lluïsa 
Cunillé (As Boas Raparigas…, 2007); 
Cândido ou O Optimismo de Voltaire 
(Teatro Maria Matos, 2008); A Orelha 
de Deus de Jenny Schwartz (Culturgest, 
2009); Uma Família Portuguesa de 
Filomena Oliveira e Miguel Real (Teatro 
Aberto, 2010); e Sonho de uma Noite de 
Verão de Shakespeare (Centro Cultural 
Vila Flor, 2010). É co-fundadora da 
Escola de Mulheres – Oficina de Teatro. 
Leccionou na Universidade de Évora e 
na Escola Superior de Teatro e Cinema. 
Foi distinguida com o prémio Revelação 
(1989) e o prémio Interpretação Feminina 
(1993), atribuídos pelo jornal Se7e. 
Em 2010, A Orelha de Deus recebeu o 
Prémio Autores SPA/RTP para Melhor 
Espectáculo. No TNSJ, participou 
recentemente, como actriz, em A Gaivota 
de Tchékhov, enc. Nuno Cardoso.
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Born in Lisbon, 1966. She obtained 
her degree in Theatre and Education 
from Escola Superior de Teatro e 
Cinema. Training highlights include 
seminars and workshops with Eimuntas 
Nekrosius and Marcia Haufrecht. As an 
actress, she has worked with directors 
Ana Nave, Carlos J. Pessoa, Cucha 
Carvalheiro, Diogo Infante, Fernanda 
Lapa, Fernando Gomes, Graça Correia, 
Helmut Reinke, João Lourenço, Luís 
Gaspar, Marta Lapa, Mónica Calle, 
Nuno Carinhas, Sandra Faleiro and 
Tiago Rodrigues. She has participated 
in several television series and has 
appeared in the films of Joaquim 
Leitão, Manuel Mozos, Luís Filipe 
Costa, Margarida Cardoso, Luís Filipe 
Rocha and Vítor Gonçalves, among 
others. Recent directing credits include: 
Libration by Lluïsa Cunillé (As Boas 
Raparigas…, 2007); Voltaire’s Candide, 
or Optimism (Teatro Maria Matos, 
2008); God’s Ear by Jenny Schwartz 
(Culturgest, 2009); Uma Família 
Portuguesa by Filomena Oliveira and 
Miguel Real (Teatro Aberto, 2010); and 
Shakespeare’s A Midsummer Night’s 
Dream (Centro Cultural Vila Flor, 2010). 
She is the co-founder of Escola de 
Mulheres – Oficina de Teatro. She has 
lectured at Universidade de Évora and 
Escola Superior de Teatro e Cinema. She 
is a recipient of the newspaper Se7e’s 
Revelation (1989) and Best Female 
Performance (1993) awards. In 2010, 
God’s Ear received the Autores SPA/RTP 
award for Best Production. At the TNSJ, 
she has recently appeared in Chekhov’s 
The Seagull, dir. Nuno Cardoso.

FERNANdO MORA RAMOS
Encenação, interpretação/Stage direction, 
acting a morte do dia de hoje

Afro-alentejano nascido em Lisboa, 
em 1955. Inícios no TEUM – Teatro 
dos Estudantes Universitários de 
Moçambique (1971-72). Fundador do 
CCE – Centro Cultural de Évora (1975) 
e do CENDREV – Centro Dramático 
de Évora (1990). Co-inventor do 
Dramat – Centro de Dramaturgias 
Contemporâneas do Teatro Nacional 
São João (1999-2001). Foi responsável 
da programação de Coimbra 2003 
– Capital Nacional da Cultura, e 
sobreviveu. É director do Teatro da 
Rainha, a cuja equipa pertencem Isabel 
Lopes, Ana Pereira, José Carlos Faria, 
Carlos Borges e Victor Santos. Aprendeu 
com Strehler a leveza de Calvino, e 
com Sarrazac as estruturas dramáticas, 
ambas as experiências como bolseiro 
da Fundação Calouste Gulbenkian 
(Milão, Piccolo Teatro, 1979-80; Paris, 
Sorbonne Nouvelle, 1995-96 e 2008-09). 
Actor desde 1972, encenador desde 
1979. Interpretou Ruzante (Histórias 
do Ruzante de Angelo Beolco, 1976), 
o extravagante Lúcio (Medida por 
Medida de William Shakespeare, 1977), 
o Inspector (A Fé, Esperança e Caridade 
de Ödön von Horváth, 1982), o Escrivão 
Luz (A Bilha Quebrada de Heinrich 
von Kleist, 1980), Passemar (Borda-
-Fora de Michel Vinaver, 1991), Ah Q 
(A Hora do Lobo de Christoph Hein, 
1985), Neoptolemo (Filoctetes de Heiner 
Müller, 1986), o Lavrador (O Lavrador 
da Boémia de Johannes von Saaz, 1997), 
entre outros, relevando José/Ella (Ella 
de Herbert Achternbusch, 1993 e 2005, 
dirigido por Isabel Lopes). Trabalhou 
com Mário Barradas, Ricardo Pais, Luís 
Varela, Jean-Pierre Sarrazac, Pierre-
-Etienne Heymann, Luis Miguel Cintra, 
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Jorge Silva Melo, José Peixoto, João 
César Monteiro, Rogério de Carvalho 
e João Cardoso. Encenou mais de meia 
centena de espectáculos e participou em 
mais de uma centena. Últimas criações: 
Weisman e Cara Vermelha de George 
Tabori (2008), Letra M de Johannes 
von Saaz (O Lavrador da Boémia) / 
João Vieira (2009), Dramoletes 1 / 
O Coveiro de Thomas Bernhard (2010), 
e O Ciúme do Enfarinhado de Molière 
(2011). Colabora regularmente com 
a revista Finisterra e o jornal Público, 
criou a revista Adágio, dirigiu a revista 
Teatro Escrito(s) e colaborou no Le 
Monde diplomatique. Foi consultor 
do Projecto TAPETE – Reinserção 
pela Arte (uma iniciativa conjunta da 
Fundação Calouste Gulbenkian e do 
Instituto de Reinserção Social), e é 
encenador convidado na licenciatura em 
Estudos Artísticos da Universidade de 
Coimbra (disciplina Escola e Métodos 
de Encenação) e na ESMAE – Escola 
Superior de Música e das Artes do 
Espectáculo, Porto, onde tem dirigido 
o espectáculo de saída das licenciaturas 
em Teatro. No TNSJ, encenou Combate 
de Negro e de Cães de Bernard-
-Marie Koltès (1999), Supernova de 
Abel Neves (2000), e, em colaboração 
com Nuno Cardoso, Sexto Sentido de 
António Cabrita, Abel Neves, Francisco 
Duarte Mangas e Regina Guimarães 
(1999), tendo ainda integrado o elenco 
de Arranha-céus de Jacinto Lucas 
Pires, encenação Ricardo Pais (1999). 
Coordenou e participou na construção 
de Quatro Ensaios à Boca de Cena 
(Cotovia, 2009), livro sobre as questões 
estéticas e as políticas teatrais 
e de programação.

African-Alentejan born in Lisbon, 
1955. His career in the theatre began 
at TEUM – Teatro dos Estudantes 
Universitários de Moçambique (1971-
-72). Founder of CCE – Centro Cultural 
de Évora (1975) and CENDREV – Centro 
Dramático de Évora (1990). Co-inventor 
of Dramat – Centro de Dramaturgias 
Contemporâneas do Teatro Nacional 
São João (1999-2001). Was responsible 
for programming Coimbra 2003 – 
Portuguese Capital of Culture, and 
survived the task. He is the director of 
Teatro da Rainha, whose staff includes 
Isabel Lopes, Ana Pereira, José Carlos 
Faria, Carlos Borges and Victor Santos. 
Giorgio Strehler taught him how to 
achieve a Calvino-like lightness, and 
he also studied dramatic structure 
under Jean-Pierre Sarrazac, always 
as a Fundação Calouste Gulbenkian 
bursar (Milan, Piccolo Teatro, 1979-80; 
Paris, Sorbonne Nouvelle, 1995-96 and 
2008-09). Works as an actor since 1972, 
and as a stage director since 1979. His 
roles include Ruzante (Histórias do 
Ruzante by Angelo Beolco, 1976), the 
extravagant Lucio (Measure for Measure 
by William Shakespeare, 1977), the 
Inspector (Faith, Hope and Charity 
by Ödön von Horváth, 1982), Licht, a 
Scrivener (The Broken Jug by Heinrich 
von Kleist, 1980), Passemar (Overboard 
by Michel Vinaver, 1991), Ah Q (The 
True Story of Ah Q by Christoph Hein, 
1985), Neoptolemus (Philoctetes by 
Heiner Müller, 1986), and the Farmer 
(Death and the Ploughman by Johannes 
von Saaz, 1997), among others. A 
favourite role is Joseph/Ella (Ella by 
Herbert Achternbusch, 1993 and 2005, 
under the direction of Isabel Lopes). 
Has worked with Mário Barradas, 
Ricardo Pais, Luís Varela, Jean-Pierre 
Sarrazac, Pierre-Etienne Heymann, 
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Luis Miguel Cintra, Jorge Silva Melo, 
José Peixoto, João César Monteiro, 
Rogério de Carvalho and João Cardoso. 
Directed over half a hundred plays, 
and performed in more than a hundred. 
His most recent performances include 
Weisman and Copperface by George 
Tabori (2008), Letra M by Johannes von 
Saaz (Death and the Ploughman) / João 
Vieira (2009), Dramoletes 1 / O Coveiro 
by Thomas Bernhard (2010), and 
Molière’s Barbouillé’s Jealousy (2011). 
Writes regularly in magazine Finisterra 
and newspaper Público, founded Adágio 
magazine, directed Teatro Escrito(s) 
magazine and contributed to Le Monde 
diplomatique. Was an advisor for 
Projecto TAPETE – Reinserção pela 
Arte (a joint initiative of the Fundação 
Calouste Gulbenkian and Instituto de 
Reinserção Social), and a guest stage 
director at the Artistic Studies classes 
of Universidade de Coimbra and at 
ESMAE – Escola Superior de Música e 
das Artes do Espectáculo, Porto, where 
he regularly directs the graduation 
Theatre performance. At TNSJ, he 
directed Black Battles with Dogs by 
Bernard-Marie Koltès (1999), Supernova 
by Abel Neves (2000), and, with Nuno 
Cardoso, Sexto Sentido by António 
Cabrita, Abel Neves, Francisco Duarte 
Mangas and Regina Guimarães (1999). 
He was also part of the cast of Arranha-
-céus by Jacinto Lucas Pires, directed 
by Ricardo Pais (1999). Edited and 
contributed to Quatro Ensaios à Boca 
de Cena (Cotovia, 2009), a book on the 
aesthetics and politics of the stage.

JOãO BRITES 
Dramaturgia, encenação/Dramaturgy, 
stage direction a morte do Palhaço

Dramaturgista, encenador e cenógrafo. 
Nasce em Torres Novas em Junho de 
1947. Vive em Bruxelas durante oito 
anos em exílio político. Aí termina 
o curso de Gravura ministrado por 
Gustave Marchoul e frequenta os 
cursos de Pintura Monumental de Jo 
Delahaut e de Cenografia de Serge 
Creuz, na École Nationale Supérieure 
d’Architecture et des Arts Visuels, La 
Cambre. Realiza algumas exposições 
individuais de gravura e participa em 
várias exposições colectivas. Em 1974, 
com a Revolução dos Cravos, volta para 
Portugal e funda o Teatro O Bando onde 
encena, desde então, a maior parte 
dos espectáculos produzidos por este 
grupo. É co-fundador da delegação 
portuguesa da ASSITEJ, em 1977 co-
-organiza os Primeiros Jogos Populares 
Transmontanos em Vila Real e entre 
1978 e 1989 co-organiza uma dezena 
de festivais de teatro anuais dedicados 
à criação de espectáculos para os 
públicos jovens. Entre 1999 e 2008, 
é director artístico do FIAR – Festival 
Internacional de Artes de Rua, sedeado 
na vila de Palmela. É o director da 
Unidade de Espectáculos da EXPO‘98, 
que programa inúmeros espectáculos 
provenientes de diversos países. Em 
1999, recebe o grau de Comendador da 
Ordem do Mérito e em 2008 ganha o 
Prémio Anual da Associação Portuguesa 
de Críticos de Teatro, com o espectáculo 
SAGA – Ópera Extravagante. Ao longo 
de 36 anos no Teatro O Bando, elabora 
como dramaturgista dezenas de versões 
cénicas de textos não dramáticos de 
autores portugueses, que posteriormente 
encena; concebe espaços cénicos 
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em territórios imprevisíveis; idealiza, 
e por vezes constrói, Máquinas de 
Cena. Concebe e coordena alguns 
grandes eventos para vários milhares 
de espectadores. É autor de inúmeros 
artigos sobre teatro e sobre o processo 
de criação no Teatro O Bando, e 
participa regularmente em colóquios, 
seminários e congressos. Actualmente, 
é professor de actores na Escola Superior 
de Teatro e Cinema e orienta estágios 
e cursos de formação no domínio do 
teatro, dirigindo oficinas a propósito 
da consciência do actor em cena. É o 
comissário da Representação Oficial 
Portuguesa na 12.ª Quadrienal de Praga, 
a realizar-se em Junho de 2011. 

Dramaturg, stage director and set 
designer, born in Torres Novas in June 
1947. During eight years of political 
exile in Brussels, he studies Engraving 
(with Gustave Marchoul), Painting 
(with Jo Delahaut) and Scenography 
(with Serge Creuz) at École Nationale 
Supérieure d’Architecture et des Arts 
Visuels, La Cambre. He holds solo 
exhibitions of his engraving work 
and participates in various collective 
expositions. Following the Revolution 
of the Carnations in 1974, he returns 
to Portugal and founds Teatro O Bando, 
having since directed the majority of the 
company’s productions. He is the co-
-founder of the Portuguese delegation 
of ASSITEJ, and in 1977 he co-organises 
the first competition of traditional 
popular games, Jogos Populares 
Transmontanos, in Vila Real. Between 
1978 and 1989 he co-organises a dozen 
annual festivals dedicated to theatre for 
young audiences. From 1999 to 2008, 
he is artistic director of FIAR – Festival 
International de Artes de Rua, based in 
the town of Palmela. He is the director 

of the Performance Unit for EXPO‘98, 
presenting innumerable companies from 
many different countries. He is inducted 
into the Order of Merit in 1999, and 
in 2008 his production SAGA – Ópera 
Extravagante is award the annual 
prize of the Portuguese Association of 
Theatre Critics. In 36 years at Teatro 
O Bando, he has directed his own 
stage adaptations of non-dramatic 
texts by Portuguese authors, created 
performance spaces in unconventional 
venues, as well as conceived and 
occasionally built ‘stage machines’. 
He conceptualises and coordinates 
grand-scale events for thousands of 
spectators. He has authored a great 
many articles about theatre and Teatro 
O Bando’s creative process, and he 
is regularly invited to conferences 
and seminars. He currently teaches 
acting at Escola Superior de Teatro 
e Cinema, oversees internships and 
training courses in theatre, and 
directs workshops about the actor’s 
consciousness on stage. He is a 
commissioner of the Official Portuguese 
Representation at the 12th Prague 
Quadrennial, to be held in June 2011. 

JOãO CARdOSO 
Encenação, interpretação/
Stage direction, acting 
a morte do dia de hoje

Iniciou a sua carreira no Teatro 
Universitário do Porto. Em 1981, integra 
o elenco do Teatro Experimental do 
Porto, onde se profissionalizou. Sócio 
fundador de Os Comediantes, participa 
em 1983 em todos os seus espectáculos. 
No Teatro Nacional São João, integra 
os elencos de A Tempestade de 
Shakespeare, enc. Silviu Purcarete 
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(1994), Castro de António Ferreira 
(2003) e Figurantes de Jacinto Lucas 
Pires (2004), encenações de Ricardo 
Pais. Integra novamente o Teatro 
Experimental do Porto, em 1996, onde 
interpreta Mauser de Heiner Müller, 
e encena No Reino da Bicharada 
de Manuel António Pina e Comédia 
de Bastidores de Alan Ayckbourn. 
Em 1998, participa nos espectáculos 
de Jorge Silva Melo A Tragédia de 
Coriolano de Shakespeare (co-produção 
Artistas Unidos/Ensemble/Rivoli) 
e A Queda do Egoísta Johann Fatzer 
de Brecht (co-produção Artistas Unidos/
Teatro Nacional D. Maria II/Festival dos 
Cem Dias). Participa em várias séries 
de televisão. No cinema, participa em 
filmes como O Rio do Ouro de Paulo 
Rocha, Delfim de Fernando Lopes e 
A Filha de Solveig Nordlund. É 
fundador, director artístico, encenador 
e actor da ASSéDIO. Para esta 
companhia, interpreta e/ou encena 
O Falcão de Marie Laberge; Belo? de 
Gerardjan Rijnders; Três num Baloiço 
de Luigi Lunari; Cinza às Cinzas 
de Harold Pinter; Distante de Caryl 
Churchill; No Campo de Martin Crimp; 
Billy e Christine de Jennifer Johnston; 
Testemunha de Cecilia Parkert; Contra a 
Parede + Menos Emergências de Martin 
Crimp; Ossário e Terminus de Mark 
O’Rowe; [Sobressaltos]: Improviso de 
Ohio, Passos, Aquela Vez de Samuel 
Beckett; O Corte e Produto de Mark 
Ravenhill; O Fantástico Francis Hardy, 
Curandeiro de Brian Friel; Uma Noite 
em Novembro de Marie Jones; Um 
Número de Caryl Churchill; O Tio 
Vânia de Anton Tchékhov; Todos os que 
Falam, quatro “dramatículos” de Samuel 
Beckett; Menos Emergências de Martin 
Crimp; O Olhar Diagonal das Coisas, a 
partir da poesia de Ana Luísa Amaral; 

O Concerto de Gigli de Tom Murphy; 
A História da Aranha Leopoldina de 
Ana Luísa Amaral; O Feio de Marius 
von Mayenburg; Cartas Íntimas de Brian 
Friel; Terra sem Palavras de Dea Loher; 
e O Dia de Todos os Pescadores de 
Francisco Luís Parreira.

João Cardoso begins his career at 
Teatro Universitário do Porto. His 
first professional engagement is with 
Teatro Experimental do Porto, in 1981. 
He is also a founding member of Os 
Comediantes. At the Teatro Nacional 
São João he performs in Shakespeare’s 
The Tempest, dir. Silviu Purcarete 
(1994), as well as in Castro (2003) 
by António Ferreira and Figurantes 
(2004) by Jacinto Lucas Pires, both 
directed by Ricardo Pais. He returns 
to Teatro Experimental do Porto in 1996 
to perform in Heiner Müller’s Mauser, 
where he also directs Manuel António 
Pina’s No Reino da Bicharada and Alan 
Ayckbourn’s Absurd Person Singular. In 
1998, under the direction of Jorge Silva 
Melo, he performs in Shakespeare’s 
The Tragedy of Coriolanus (co-produced 
by Artistas Unidos/Ensemble/Rivoli) 
and Bertolt Brecht’s Downfall of the 
Egotist Johann Fatzer (co-produced 
by Artistas Unidos/Teatro Nacional 
D. Maria II/Festival dos Cem Dias). He 
appears in several television series and 
films including Paulo Rocha’s O Rio do 
Ouro, Fernando Lopes’s Delfim and 
Solveig Nordlund’s A Filha. Acting and/
or directing credits with ASSéDIO, of 
which he is a founding member and 
artistic director, include: The Falcon by 
Marie Laberge; Beautiful? by Gerardjan 
Rijnders; Three on the Seesaw by Luigi 
Lunari; Ashes to Ashes by Harold 
Pinter; Far Away by Caryl Churchill; 
The Country by Martin Crimp; Witness 
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by Cecilia Parkert; Face to the Wall + 
Fewer Emergencies by Martin Crimp; 
Crestfall and Terminus by Mark O’Rowe; 
[Sobressaltos]: Ohio Impromptu, 
Footfalls and That Time by Samuel 
Beckett; The Cut and Product by Mark 
Ravenhill; Faith Healer by Brian Friel; 
A Night in November by Marie Jones; 
A Number by Caryl Churchill; Uncle 
Vanya by Anton Chekhov; Todos os que 
Falam, four ‘dramaticules’ by Samuel 
Beckett; O Olhar Diagonal das Coisas, 
based on Ana Luísa Amaral’s poetry; 
The Gigli Concert by Tom Murphy; 
A História da Aranha Leopoldina by 
Ana Luísa Amaral; The Ugly One by 
Marius von Mayenburg; Performances 
by Brian Friel; Land Without Words 
by Dea Loher; and O Dia de Todos os 
Pescadores by Francisco Luís Parreira.

MARCOS BARBOSA 
Encenação/Stage direction  
rua Gagarin

Nasceu em Lisboa, em 1973. Fundou 
a companhia de teatro .lilástico, onde 
encenou Variações Sobre os Patos de 
David Mamet (2000); Escrever, Falar 
(2001), No Fundo, No Fundo (2002), 
Os Dias de Hoje (co-produção .lilástico/
TNSJ, 2003) e Coimbra B (co-produção 
.lilástico/Coimbra 2003), textos de 
Jacinto Lucas Pires; Perdoar Helena de 
José Tolentino Mendonça (co-produção 
.lilástico/Artistas Unidos, 2005); Coração 
Transparente de Jacinto Lucas Pires 
(co-produção .lilástico/Casa dos Dias 
d’Água); e Thom Pain/Lady Grey 
de Will Eno (co-produção .lilástico/
Culturgest/Casa das Artes de Vila Nova 
de Famalicão), tendo estes dois últimos 
espectáculos participado no Festival 
Gil Vicente (Guimarães), na Presencia 

Internacional do Centro Cultural 
Helénico e no Festival Internacional 
de Nuevo León (México). Encenou 
ainda Pervertimentos de José Sanchis 
Sinisterra, com o grupo La Percha Teatro 
(Monterrey, México, 2001), espectáculo 
premiado na Muestra Estatal de Teatro de 
Nuevo León; Oximoro, de que é também 
autor, apresentado em Monterrey, Cidade 
do México e Vila Nova de Famalicão 
(2004); e El Hombre sin Adjetivos de 
Mario Cantú, apresentado em Monterrey, 
Vila Nova de Famalicão e Lisboa (2006). 
Assinou a encenação das óperas Così 
Fan Tutte de W.A. Mozart/Lorenzo Da 
Ponte (2006), A Ópera de Três Vinténs 
de Kurt Weill/Bertolt Brecht (2007) e Don 
Giovanni de W.A. Mozart/Lorenzo Da 
Ponte (2011). É director artístico do Teatro 
Oficina desde Março de 2008, onde 
encenou textos de Will Eno, Jacinto Lucas 
Pires, André Sant’Anna, Wallace Shawn, 
Luis Mario Moncada, Rubén Ruibal e 
Pedro Mexia. Assumiu recentemente 
a função de programador das Artes 
Performativas de Guimarães 2012 – 
Capital Europeia da Cultura.

Born in Lisbon in 1973. Directing credits 
with the theatre company .lilástico, of 
which he is the founder, include: David 
Mamet’s The Duck Variations (2000); 
Escrever, Falar (2001), No Fundo, No 
Fundo (2002), Os Dias de Hoje (co-
-produced by .lilástico/TNSJ, 2003) and 
Coimbra B (co-produced by .lilástico/
Coimbra 2003), all texts by Jacinto 
Lucas Pires; Perdoar Helena by José 
Tolentino Mendonça (co-produced by 
.lilástico/Artistas Unidos, 2005); Coração 
Transparente by Jacinto Lucas Pires 
(co-produced by .lilástico/Casa dos Dias 
d’Água); and Thom Pain/Lady Grey 
by Will Eno (co-produced by .lilástico/
Culturgest/Casa das Artes de Vila Nova 
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de Famalicão), also performed at the 
Festival Gil Vicente (Guimarães), the 
Presencia Internacional of the Centro 
Cultural Helénico and the International 
Festival of Nuevo León (Mexico). Other 
directing credits include: José Sanchis 
Sinisterra’s Pervertimentos with the 
group La Percha Teatro (Monterrey, 
Mexico, 2001), distinguished at the 
Muestra Estatal de Teatro de Nuevo 
León; Oximoro, which he also wrote, 
presented in Monterrey, Mexico City 
and Vila Nova de Famalicão (2004); 
and El Hombre sin Adjetivos by Mario 
Cantú, presented in Monterrey, Vila 
Nova de Famalicão and Lisbon (2006). 
He has also directed several operas, 
including Così Fan Tutte by W.A. 
Mozart/Lorenzo Da Ponte (2006), The 
Threepenny Opera by Kurt Weill/Bertolt 
Brecht (2007) and Don Giovanni by W.A. 
Mozart/Lorenzo Da Ponte (2011). Since 
becoming artistic director of Teatro 
Oficina in March 2008, he has staged 
texts by Will Eno, Jacinto Lucas Pires, 
André Sant’Anna, Wallace Shawn, 
Luis Mario Moncada, Rubén Ruibal 
and Pedro Mexia. He has recently 
accepted the position of performing 
arts programmer for Guimarães 2012 – 
European Capital of Culture.

NUNO CARINHAS
Encenação, cenografia, figurinos/
Stage direction, set and costume design  
exactamente antunes 
Espaço cénico/Scenic design 
a morte do Palhaço

Nasceu em Lisboa, em 1954. Pintor, 
cenógrafo, figurinista e encenador. É 
membro da Sociedade Portuguesa de 
Autores. Estudou Pintura na Escola 
Superior de Belas-Artes de Lisboa. 

Como encenador, destaca-se o trabalho 
realizado com o TNSJ e com estruturas 
como Cão Solteiro, ASSéDIO, Ensemble, 
Escola de Mulheres e Novo Grupo/
Teatro Aberto. Entre a extensa lista 
de companhias e instituições com 
que colaborou, contam-se também o 
Teatro Nacional de São Carlos, Ballet 
Gulbenkian, Companhia Nacional 
de Bailado, A Escola da Noite, Teatro 
Bruto, Teatro Nacional D. Maria II, 
São Luiz Teatro Municipal, Chapitô 
e Os Cómicos. Como cenógrafo 
e figurinista, tem trabalhado com 
criadores como Ricardo Pais, Fernanda 
Lapa, João Lourenço, Fernanda Alves, 
Jorge Listopad, Paula Massano, 
Vasco Wellenkamp, Olga Roriz, Paulo 
Ribeiro, Joaquim Leitão, entre outros. 
Nas suas encenações, tem contado 
com a colaboração de criadores de 
múltiplas áreas e disciplinas, como 
João Mendes Ribeiro e Nuno Lacerda 
Lopes (cenografia); Vera Castro e Ana 
Vaz (cenografia e figurinos); Bernardo 
Monteiro, Vin Burnham e Mariana Sá 
Nogueira (figurinos); Francisco Leal 
(desenho de som); Nuno Meira, Paulo 
Graça, Daniel Worm d’Assumpção, 
Carlos Assis, Dominique Bruguière, João 
Carlos Coelho e Rui Simão (desenho de 
luz); Luís Madureira e João Henriques 
(voz e elocução). Em 2000, realizou 
a curta-metragem Retrato em Fuga 
(Menção Especial do Júri do Buenos 
Aires Festival Internacional de Cine 
Independiente, 2001). Escreveu Uma 
Casa Contra o Mundo, texto encenado 
por João Paulo Costa (Ensemble, 2001). 
Dos espectáculos encenados para o 
TNSJ, refiram-se, a título de exemplo, 
O Grande Teatro do Mundo de Calderón 
de la Barca, trad. José Bento (1996); 
A Ilusão Cómica de Corneille, trad. 
Nuno Júdice (1999); O Tio Vânia de 
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Tchékhov, trad. António Pescada 
(2005); Todos os que Falam, quatro 
“dramatículos” de Beckett, trad. Paulo 
Eduardo Carvalho (2006); Beiras, três 
peças de Gil Vicente (2007); Tambores 
na Noite de Bertolt Brecht, trad. Claudia 
J. Fischer (2009); Breve Sumário da 
História de Deus de Gil Vicente (2009); 
e Antígona de Sófocles, trad. Marta 
Várzeas (2010). É, desde Março de 2009, 
director artístico do TNSJ.

Born in Lisbon, 1954. Painter, set 
and costume designer, and stage 
director. Member of the Sociedade 
Portuguesa de Autores. Studied Painting 
at Escola Superior de Belas-Artes de 
Lisboa. His most important work as 
stage director was carried out with 
the TNSJ and such structures as Cão 
Solteiro, ASSéDIO, Ensemble, Escola 
de Mulheres and Novo Grupo/Teatro 
Aberto. The long list of companies 
and institutions with which he has 
collaborated also includes Teatro 
Nacional de São Carlos, Ballet 
Gulbenkian, Companhia Nacional 
de Bailado, A Escola da Noite, Teatro 
Bruto, Teatro Nacional D. Maria II, 
São Luiz Teatro Municipal, Chapitô 
and Os Cómicos. As a set and costume 
designer, he has worked with Ricardo 
Pais, Fernanda Lapa, João Lourenço, 
Fernanda Alves, Jorge Listopad, Paula 
Massano, Vasco Wellenkamp, Olga 
Roriz, Paulo Ribeiro and Joaquim Leitão, 
among others. His work as a stage 
director has seen him collaborate with 
creators from many areas, like João 
Mendes Ribeiro and Nuno Lacerda 
Lopes (set design); Vera Castro and Ana 
Vaz (set and costume design); Bernardo 
Monteiro, Vin Burnham and Mariana Sá 
Nogueira (costume design); Francisco 
Leal (sound design); Nuno Meira, Paulo 

Graça, Daniel Worm d’Assumpção, 
Carlos Assis, Dominique Bruguière, 
João Carlos Coelho and Rui Simão 
(light design); Luís Madureira and 
João Henriques (voice and elocution). 
In 2000, he directed the short film 
Retrato em Fuga (Special Mention from 
the Jury at the Buenos Aires Festival 
Internacional de Cine Independiente, 
2001). He wrote Uma Casa Contra o 
Mundo, which would be staged by 
João Paulo Costa (Ensemble, 2001). 
The shows he staged for the TNSJ 
include Calderón de la Barca’s The 
Great Theatre of the World, transl. José 
Bento (1996); Corneille’s The Theatrical 
Illusion, transl. Nuno Júdice (1999); 
Chekhov’s Uncle Vanya, transl. António 
Pescada (2005); Todos os que Falam, 
four ‘dramaticules’ by Beckett, transl. 
Paulo Eduardo Carvalho (2006); Beiras, 
three plays by Gil Vicente (2007); Bertolt 
Brecht’s Drums in the Night, transl. 
Claudia J. Fischer (2009); Gil Vicente’s 
Breve Sumário da História de Deus 
(2009) and Sophocles’ Antigone, transl. 
Marta Várzeas (2010). In March 2009, 
he became artistic director of the TNSJ.

RUI HORTA 
Direcção, coreografia, desenho de luz, 
conceito visual/Direction, choreography, 
light design, visual concept 
local Geographic

Nascido em Lisboa, começou a dançar 
aos 17 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 
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e coreógrafos portugueses. Mais tarde, 
criou Linha e Interiores, com que fez 
as suas primeiras digressões pela 
Europa. Foi então convidado a fundar 
a S.O.A.P., que se tornou a companhia 
residente no Künstlerhaus Mousonturm 
(Frankfurt), e onde criou seis programas 
que foram apresentados em alguns dos 
mais importantes festivais e teatros 
internacionais, nomeadamente no 
Théâtre de la Ville (Paris), que co-
-produziu o seu trabalho ao longo 
de uma década. Ganhou, em 1992, 
o primeiro prémio nos Rencontres 
Chorégraphiques Internationales de 
Bagnolet e o Bonnie Bird Award, tendo 
ainda recebido inúmeros prémios 
atribuídos pela imprensa. Colaborou 
regularmente com o Goethe-Institut 
em projectos internacionais, e dirigiu 
vários projectos 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, como o Laban Dance Centre 
(Londres), o Conservatoire National de 
Paris, a London School of Contemporary 
Dance e a Perridance (Nova lorque). 
Em 1997, encenou The Rake’s Progress, 
ópera de Stravinski, no Theater Basel. 
Desde 1998 até 2000, trabalhou em 
Munique, como coreógrafo residente 
no Muffathalle, onde criou Bones & 
Oceans, Zeitraum e Blindspot. Em 1999, 
recebeu o Deutscher Produzentenpreis 
für Choreographie, atribuído por um 
júri de 14 directores de teatro para 
premiar trabalhos notáveis da cena 
independente de dança alemã. Em 
Agosto de 2000, regressou a Portugal 
(Montemor-o-Novo), onde estabeleceu 
um centro multidisciplinar de pesquisa 
e criação, O Espaço do Tempo. Em 
2001, dirigiu o filme Rugas e recebeu 

o Prémio ACARTE com a obra Pixel. 
Em 2003, co-encenou Olakala com a 
companhia de novo circo francesa Les 
Arts Sauts. Criou obras para inúmeras 
companhias de renome, como o Ballet 
Gulbenkian, Nederlands Dans Theater, 
Ballet du Grand Théâtre de Genève, 
Cullberg Ballet, entre outras. Em 2005, 
ganhou o Prémio Almada do Ministério 
da Cultura. Em 2006, encenou com João 
Paulo Santos, no Festival d’Avignon, a 
obra de novo circo Contigo. Nos últimos 
anos, criou SETUP, Scope e ZOETROPE, 
obras que circularam intensamente 
em toda a Europa. Em 2008, foi 
condecorado com a Cruz de Oficial 
da Ordem do Infante D. Henrique. 
Durante a temporada de 2009-2010, foi 
artista associado ao Centro Cultural de 
Belém, colaborou em + 4’33’’ (Tributo 
a John Cage), uma produção da Casa 
da Música, e encenou uma versão 
concerto da ópera A Flowering Tree, 
de John Adams, na Fundação Calouste 
Gulbenkian. Em Dezembro de 2010, 
encenou a ópera Paint Me, de Luís 
Tinoco e Stephen Plaice, na Culturgest. 
Foi recentemente condecorado com o 
grau de Cavaleiro da Ordem das Artes 
e das Letras pelo Ministério da Cultura 
de França.

Born in Lisbon, started dancing at 17, in 
the Ballet Gulbenkian courses. Studied, 
taught and performed in New York for 
several years, after which he returned to 
Portugal, where he directed Companhia 
de Dança de Lisboa, thus playing a 
decisive role in the development of a 
new generation of Portuguese dancers 
and choreographers. Later, he created 
Linha and Interiores, with which he 
carried out his first European dance 
tours. During that time, he was invited 
to found S.O.A.P., which became the 
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in-house company of Künstlerhaus 
Mousonturm (Frankfurt). With 
S.O.A.P. he created six programs that 
were presented at some of the most 
important international festivals and 
stages, namely the Théâtre de la Ville 
(Paris), which co-produced his work for 
a decade. In 1992, he won first prize 
at the Rencontres Chorégraphiques 
Internationales de Bagnolet and the 
Bonnie Bird Award, besides a large 
number of press prizes. Collaborated 
regularly with the Goethe-Institut in 
international projects, and directed 
several advanced training projects, 
such as SiWiC, in Zurich, The 
Coaching Project 2000, in Düsseldorf, 
and COLINA. Was a guest teacher at 
some major dance schools, such as 
the Laban Dance Centre (London), 
the Conservatoire National de Paris, 
the London School of Contemporary 
Dance and Perridance (New York). In 
1997, he staged Stravinsky’s opera The 
Rake’s Progress at the Theater Basel. 
From 1998 to 2000, worked in Munich 
as an in-house choreographer at the 
Muffathalle, where he created Bones 
& Oceans, Zeitraum and Blindspot. In 
1999, he was awarded the Deutscher 
Produzentenpreis für Choreographie, 
given by a jury of 14 theatre directors 
to noteworthy productions from the 
German independent dance scene. In 
August 2000, he returned to Portugal 
(Montemor-o-Novo), to found an 
interdisciplinary research and creation 
centre, O Espaço do Tempo. In 2001, 
he directed a film, Rugas, and received 
the ACARTE Prize for his work Pixel. 
In 2003, he co-staged Olakala, with 
French contemporary circus company 
Les Arts Sauts. Created pieces for many 
renowned companies, such as Ballet 
Gulbenkian, Nederlands Dans Theater, 

Ballet du Grand Théâtre de Genève, 
Cullberg Ballet, among others. In 2005, 
the Portuguese Ministry of Culture 
awarded him the Almada Prize. In 2006, 
he staged, with João Paulo Santos, at the 
Festival d’Avignon, the contemporary 
circus piece Contigo. Over the last 
few years, he created SETUP, Scope 
and ZOETROPE, pieces that toured 
Europe extensively. In 2008, he received 
the Order of Prince Henry’s Officer’s 
Cross. During the 2009-2010 season, 
he was an associated artist at Centro 
Cultural de Belém, worked on + 4’33’’ 
(Tributo a John Cage), a Casa da Música 
production, and staged a concert version 
of John Adams’ A Flowering Tree opera 
at the Fundação Calouste Gulbenkian. 
In December 2010, he staged Paint Me, 
an opera by Luís Tinoco and Stephen 
Plaice, at Culturgest. Recently, the 
French Ministry of Culture awarded 
him the degree of Knight of the Order 
of Arts and Letters.

RUI MAdEIRA
Encenação/Stage direction  
transit; Concerto à la Carte

Nasceu em Santarém, em 1955. Em 
1980, funda no Porto, com outros 
elementos, a companhia CENA, que 
daria origem, em 1984, à Companhia 
de Teatro de Braga (de que é director 
artístico), estrutura residente do Theatro 
Circo (de que é administrador executivo 
desde 1988). Actor profissional desde 
1975, trabalhou com encenadores 
como Mário Barradas, Luís Varela, 
Júlio Cardoso, Stefan Stroux, Jean-
-Pierre Sarrazac, Manuel Guede Oliva, 
Anna Langhoff, Georg Astalos, Alexej 
Schipenko, entre outros. Encenador 
desde 1981, levou à cena textos de 
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Alfred de Musset, Ivan Turguéniev, Gil 
Vicente, António Patrício, Marivaux, 
Almeida Garrett, Karl Valentin, Robert 
Pinget, Paul Claudel, John Osborne, 
Henrik Ibsen, Botho Strauss, Camilo 
Castelo Branco, Thomas Bernhard, 
Ian McEwan, Bertolt Brecht, Federico 
García Lorca, Anton Tchékhov, Alexej 
Schipenko, Nelson Rodrigues, Franz 
Xaver Kroetz, Manuel Teixeira Gomes, 
entre outros. Tem desenvolvido a sua 
actividade teatral em países como 
Espanha, Brasil, Moçambique, Itália, 
Roménia, Alemanha e São Tomé e 
Príncipe. É membro da direcção da 
Cena Lusófona – Associação Portuguesa 
para o Intercâmbio Teatral entre países 
de língua oficial portuguesa, e lecciona 
a disciplina O Corpo e a Vontade no 
Curso de Estudos Artísticos e Culturais 
da Universidade Católica de Braga. No 
cinema, participou como actor nos filmes 
Ao Longo da Estrada de Rui Ramos, 
Vertiges de Christine Laurent, Passagem 
ou a Meio Caminho de Jorge Silva Melo 
e O Cônsul de Bordéus de Francisco 
Manso. Na televisão, participou 
recentemente nas telenovelas Mistura 
Fina e Tempo de Viver, na série juvenil 
Morangos com Açúcar e no telefilme 
Superiores Interesses. Foi presidente 
do Conselho de Administração da 
Fundação Cultural Bracara Augusta, 
entidade que reúne a Universidade 
do Minho, a Universidade Católica, 
a Câmara Municipal de Braga e 
o Cabido da Sé de Braga.

Born in Santarém in 1955. In 1980, he 
co-founded the company CENA in 
Porto, which became the Companhia 
de Teatro de Braga in 1984. He is 
the artistic director of the company, 
resident at Theatro Circo, where he 
has held the position of executive 

administrator since 1988. A professional 
actor since 1975, he has worked with 
directors such as Mário Barradas, Luís 
Varela, Júlio Cardoso, Stefan Stroux, 
Jean-Pierre Sarrazac, Manuel Guede 
Oliva, Anna Langhoff, Georg Astalos 
and Alexej Schipenko, among others. 
Since beginning his directing career 
in 1981, he has staged texts by Alfred 
de Musset, Ivan Turgenev, Gil Vicente, 
António Patrício, Marivaux, Almeida 
Garrett, Karl Valentin, Robert Pinget, 
Paul Claudel, John Osborne, Henrik 
Ibsen, Botho Strauss, Camilo Castelo 
Branco, Thomas Bernhard, Ian McEwan, 
Bertolt Brecht, Federico García Lorca, 
Anton Chekhov, Alexej Schipenko, 
Nelson Rodrigues, Franz Xaver Kroetz, 
Manuel Teixeira Gomes, among others. 
He has developed his theatrical practice 
in many countries including Spain, 
Brazil, Mozambique, Italy, Romania, 
Germany and São Tomé and Príncipe. 
He is a member of the board of directors 
of Cena Lusófona, the Portuguese 
association for theatre exchanges among 
Portuguese-speaking countries, and 
teaches a course entitled Body and 
Will in the department of Artistic and 
Cultural Studies at the Universidade 
Católica in Braga. He has participated 
in several films, including Ao Longo 
da Estrada by Rui Ramos, Vertiges 
by Christine Laurent, Passagem ou 
a Meio Caminho by Jorge Silva Melo 
and O Cônsul de Bordéus by Francisco 
Manso. In television, he has recently 
appeared in the soap operas Mistura 
Fina and Tempo de Viver, in the teenage 
series Morangos com Açúcar and in 
the made-for-television film Superiores 
Interesses. He was president of the 
Administrative Council of the Fundação 
Cultural Bracara Augusta, a foundation 
that brings together four organisations: 
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Universidade do Minho, Universidade 
Católica, Braga City Council and Cabido 
da Sé de Braga.

SóNIA BApTISTA 
Conceito, escrita, interpretação/
Concept, text, performance haikai

Nasceu em Lisboa, em 1973. Em 2000, 
completou o Curso de Intérpretes 
de Dança Contemporânea do 
Forum Dança. A sua formação foi 
complementada em workshops de 
dança, música e teatro, e vídeo. Como 
intérprete e co-criadora, colaborou 
com Laurent Goldring, Patrícia Portela, 
Aldara Bizarro, Vera Mantero, Thomas 
Lehmann, entre outros. Em 2001, 
foi-lhe atribuído o Prémio Revelação 
Ribeiro da Fonte na área da Dança 
pelo Ministério da Cultura por Haikus 
(o seu primeiro trabalho), uma série 
de pequenos solos que teve estreia 
oficial no festival Danças da Cidade, 
em 2002. Nesse mesmo ano, foi bolseira 
do Centro Nacional de Cultura. Em 
2003, cria o díptico Icebox Fly. Winter 
Kick, apresentado pela primeira vez no 
Festival A8. Em 2006, cria Subwoofer, 
uma extravagante performance video-
-musical, com estreia no alkantara 
festival. Em 2009, estreou Vice-Royale. 
Vain-Royale. Vile-Royale., e o seu 
primeiro espectáculo infantil, Um 
Capucho, Dois Lobos e Um Porco 
Vezes Três. O seu trabalho tem sido 
apresentado em vários festivais e 
teatros em Portugal, França, Dinamarca, 
Alemanha, Suíça, Bélgica, Croácia, 
Áustria, Brasil, Espanha, Itália, Reino 
Unido, Rússia e Tunísia.

Born in Lisbon, 1973. In 2000, she 
completed the course in Contemporary 
Dance Performance at Forum Dança. 
Her training was complemented 
with workshops in dance, music and 
theatre, and video. As a performer and 
co-creator, she has collaborated with 
Laurent Goldring, Patrícia Portela, 
Aldara Bizarro, Vera Mantero and 
Thomas Lehmann, among others. In 
2001, she was awarded the Ministry of 
Culture’s Ribeiro da Fonte Revelation in 
Dance prize for Haikus, a series of short 
solos that premiered at Festival Danças 
na Cidade in 2002. In the same year, 
she was on scholarship at the Centro 
Nacional de Cultura. Her diptych Icebox 
Fly. Winter Kick was presented for the 
first time at Festival A8 in 2003. In 2006, 
she created Subwoofer, an extravagant 
video-music performance, which 
premiered at the alkantara festival. 
In 2009, she premiered Vice-Royale. 
Vain-Royale. Vile-Royale., and her 
first piece for young audiences, Um 
Capucho, Dois Lobos e Um Porco Vezes 
Três. Her work has been presented 
in various festivals and theatres in 
Portugal, France, Denmark, Germany, 
Switzerland, Belgium, Croatia, Austria, 
Brazil, Spain, Italy, United Kingdom, 
Russia and Tunisia. 



155

TEATRO 
NACIONAL 
SãO JOãO, 
E.p.E.

conselho de administração 
Francisca Carneiro 
Fernandes (Presidente), 
Salvador Santos, José 
Matos Silva Assessora 
da Administração sandra 
martins Assistente da 
Administração Paula 
almeida Motoristas antónio 
Ferreira, carlos sousa 
Economato ana dias

direcção artística 
Nuno Carinhas 
Assessor Hélder sousa 
Assistente Paula almeida

pelouro da produção 
Salvador Santos
Coordenação de Produção 
Maria João Teixeira 
Assistentes eunice basto, 
maria do céu soares, 
mónica rocha

direcção técnica 
Carlos Miguel Chaves 
Assistente Liliana 
Oliveira Departamento 
de Cenografia Teresa 
grácio Departamento de 
Guarda-roupa e Adereços 
Elisabete Leão Assistente 
Teresa batista Guarda-
-roupa celeste marinho 
(Mestra-costureira), Isabel 
Pereira, nazaré Fernandes, 
Virgínia Pereira Adereços 
Guilherme monteiro, dora 
Pereira, nuno Ferreira 

Manutenção Joaquim 
Ribeiro, Júlio cunha, abílio 
barbosa, carlos coelho, 
José Pêra, manuel Vieira, 
Paulo rodrigues Técnicas 
de Limpeza beliza batista, 
bernardina costa, delfina 
cerqueira

direcção de palco 
Rui Simão Adjunto do 
Director de Palco emanuel 
Pina Assistente diná 
Gonçalves Departamento 
de Cena pedro guimarães, 
cátia esteves, ricardo silva, 
Igor Fonseca Departamento 
de Som Francisco Leal, 
antónio bica, Joel azevedo, 
João carlos Oliveira, nuno 
correia Departamento de 
Luz Filipe pinheiro, abílio 
Vinhas, José rodrigues, 
antónio Pedra, nuno 
Gonçalves Departamento 
de Maquinaria Filipe Silva, 
antónio Quaresma, adélio 
Pêra, carlos barbosa, 
Joaquim marques, Joel 
santos, Jorge silva, Lídio 
Pontes, Paulo Ferreira 
Departamento de Vídeo 
Fernando costa

pelouro da comunicação 
e relações externas 
José Matos Silva 
Assistente carla simão 
Assistente de Relações 
Internacionais Joana 
Guimarães Edições João 
Luís pereira, pedro 
Sobrado, cristina carvalho 
Imprensa Ana Almeida 
Promoção Patrícia 

carneiro Oliveira Centro 
de Documentação paula 
Braga Design Gráfico Joana 
Monteiro, João Guedes 
Fotografia e Realização 
Vídeo João Tuna Relações 
Públicas Luísa Corte-Real 
Assistentes rosalina 
babo, rita Guimarães 
Frente de Casa Fernando 
Camecelha Coordenação 
de Assistência de Sala 
Jorge rebelo (TnsJ), 
Patrícia Oliveira (Teca) 
Coordenação de Bilheteira 
sónia silva (TnsJ), Patrícia 
Oliveira (Teca) Bilheteiras 
Fátima Tavares, manuela 
albuquerque, sérgio silva 
Merchandising Luísa archer 
Fiscal de Sala José Pêra 
Bar Júlia batista 

pelouro do planeamento 
e controlo de gestão 
Francisca Carneiro 
Fernandes 
Assistente Paula almeida
Coordenação de Sistemas 
de Informação Sílvio pinhal 
Assistente susana de brito 
Informática Paulo Veiga

direcção de contabilidade 
e controlo de gestão 
domingos Costa, ana 
roxo, carlos magalhães, 
Fernando neves, Goretti 
sampaio, Helena carvalho
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CENTRO CULTURAL 
VILA FLOR

presidente da direcção
Francisca Abreu  

direcção 
José bastos

Assistente de direcção
anabela Portilha 

Assistente de programação 
rui Torrinha

Serviço Educativo
elisabete Paiva 
(coordenadora), Inês 
mendes
 
direcção de produção
Tiago andrade

produção Executiva
Paulo covas, ricardo 
Freitas

Assistência de produção
andreia abreu, andreia 
novais, carlos rego, Hugo 
dias, Pedro sadio, Pedro 
silva, sofia Leite, susana 
Pinheiro 

Teatro Oficina
marcos barbosa (direcção 
artística), diana sá (actriz), 
emílio Gomes (actor)
 
direcção Técnica
José Patacão
 

direcção de Cena
Helena ribeiro

Luz 
andreia azevedo 
(coordenadora), andré 
Garcia

Maquinaria 
eliseu morais, ricardo 
santos

Som 
Pedro Lima (coordenador)
 
Audiovisuais 
emanuel Valpaços
sérgio sá
 
direcção de Instalações
Luís antero silva
 
Apoio e Manutenção
Jacinto cunha, José 
Gonçalves, anabela novais, 
amélia Pereira, conceição 
Leite, conceição Oliveira, 
Júlia Oliveira
 
Comunicação/Marketing 
marta Ferreira
 
design Interno
susana sousa
 
direcção Administrativa
sérgio sousa

 
Financeiro, Contabilidade 
e Aprovisionamento
Helena Pereira de castro 
(coordenadora), ana 
carneiro, Liliana Pina
 
Serviço Administrativo
susana costa, rui salazar 
 
área Expositiva / palácio 
Vila Flor
carla marques (recepção), 
rui cordeiro
 
Técnica de património
catarina Pereira
 
Informática 
bruno Oliveira
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THEATRO CIRCO

Administrador Executivo
Rui Madeira

direcção Técnica
celso ribeiro

produção
berta almeida
Pedro santos

Comunicação
Luciana silva

Som
Francisco rodrigues
bruno salgado

Luz
Fred rompante
Vicente magalhães
nilton Teixeira

Maquinaria
Jorge Portela
alfredo rosário
José machado

Manutenção e Segurança
Fernando alves
agostinho araújo
ricardo rosário
rosa costeira

Bilheteira
rita santos
maria esteves
miguel Vieira

direcção de gestão
daniela Queirós
Assistente da 
Administração
alexandra araújo
Assistente da direcção 
de gestão
Gabriela monteiro
Administrativo 
e Tesouraria
Francisco diego
Coordenação 
de programação
Hugo Loureiro

O Theatro circo 
tem o apoio de: 

TEATRO dE VILA REAL 

director
Vítor Nogueira

departamento de 
produção e programação
coordenador 
Rui ângelo Araújo
assessor Técnico de 
direcção paulo Araújo 
assistentes de Produção 
Carlos Chaves 
João Nascimento

departamento Técnico
coordenador 
pedro pires Cabral
Técnico de Luz 
Vítor Tuna
Técnico de som 
paulo Almeida
Técnico de montagem 
Miguel Meireles
Técnicos de Palco 
Ivo Castro, pedro Carvalho 
Técnico de manutenção 
José Carlos penelas

departamento de gestão
coordenadora 
Carla Marquês
secretariado 
Maria José Martins
recepção e bilheteiras 
Manuel pinto 
paula Cristina Monteiro 
Vilma Santos 
Higiene e Limpeza 
Maria José penelas
segurança 
Miguel Lopes
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OdISSEIA  
assinaturas/subscriptions

5 espectáculos/shows  
30% desconto/discount
10 espectáculos/shows  
50% desconto/discount

atendimento e bilheteira  
reception and box-office

Informações/Information 
800-10-8675 (número 
grátis a partir de qualquer 
rede/Toll-free number)
T +351 22 340 19 10 
F +351 22 208 83 03 
bilheteira@tnsj.pt
ter-sáb/tue-sat 
14:00 •• 19:00 (ou até 
às 22:00, nos dias em 
que há espectáculos em 
exibição/or until 22:00, 
on performance days)
dom/sun 14:00 •• 17:00

relações internacionais  
international relations

T +351 22 339 30 38 
F +351 22 339 30 39  
internacional@tnsj.pt 
gabinete de imprensa

press office

T +351 22 339 30 34 
F +351 22 339 30 39  
imprensa@tnsj.pt 
relações públicas 
public relations

T +351 22 340 19 56 
F +351 22 208 83 03 
rp@tnsj.pt 

apoios tnsj

apoios à divulgação 

agradecimentos

Francisco Frazão
Jessica cuna
sandra macedo
Teatro municipal de almada
Teatro Helena sá e costa
Polícia de segurança Pública
mr. Piano/Pianos – 
rui macedo
sicor, sa
Fibrosom – materiais 
de construção, sa
Varinco Ferragens, Lda.
safina – sociedade 
Industrial de alcatifas, Lda.
Vitória sport clube 
de Guimarães
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Teatro Nacional São João
Praça da batalha
4000-102 Porto
T +351 22 340 19 00 
F + 351 22 208 83 03

Teatro Carlos Alberto
rua das Oliveiras, 43
4050-449 Porto
T +351 22 340 19 00 
F +351 22 339 50 69

Mosteiro de São Bento 
da Vitória
rua de são bento 
da Vitória
4050-543 Porto
T +351 22 340 19 00 
F +351 22 339 30 39

www.tnsj.pt
geral@tnsj.pt

Centro Cultural Vila Flor
avenida d. afonso 
Henriques, 701
4810-431 Guimarães
T +351 253 424 700 
F +351 253 424 710
www.ccvf.pt
geral@ccvf.pt 

Espaço Oficina
avenida d. João IV, 
1213 cave
4810-532 Guimarães
T +351 253 424 700 
F +351 253 424 710
www.aoficina.pt
geral@aoficina.pt

Theatro Circo 
avenida da Liberdade, 697
4710-251 braga 
T +351 253 203 800 
F +351 253 262 403
www.theatrocirco.com
theatrocirco@theatrocirco.com 

Teatro de Vila Real
alameda de Grasse
5000-703 Vila real
T +351 259 320 000 
T +351 259 320 002 
F +351 259 320 009
www.teatrodevilareal.com
geral@teatrodevilareal.com

Teatro Helena Sá e Costa
rua da escola normal, 39
4000-054 Porto
T +351 22 518 99 82/3 
F +351 22 518 99 84
www.esmae-ipp.pt/thsc/
thsc@esmae-ipp.pt
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edição 
departamento de Edições do TNSJ

coordenação 
João Luís pereira

documentação 
paula Braga

traduções (textos não assinados) 
Carla Nobre Sousa, José gabriel Flores, 
Mick greer 

design gráfico 
Joana Monteiro

mapas
david Rumsey Map Collection, 
www.davidrumsey.com

fotografia 
João Tuna (A Morte do Palhaço, 
Exactamente Antunes, Roupas de Cena), 
Bruno Cruz (Concerto à la Carte), 
João peixoto (Rua Gagarin),  Rui Ribeiro/
Sónia Baptista (Haikai), paulo Nogueira 
(Transit), Ana pereira (A Morte do Dia 
de Hoje), Rui Horta (Local Geographic)

impressão 
Orgal – Organização gráfica e publicidade 
de Orlando & Ca., Lda.

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






