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iTMOi
¯¯¯ Akram Khan,
junho 2016

Neste trabalho, interessam-me as dinâmicas com as
quais Stravinski transformou o mundo clássico da música evocando emoções através de padrões, em vez de
expressões, e como esses padrões foram enraizados no
conceito de uma mulher que dança até à morte. Para
mim, esta abordagem é de uma enorme inspiração.
Mas, de certa forma, espero poder investigá-la novamente, não apenas através de padrões, como Stravinski
o fez, mas também através da exploração da condição
humana.

O SONHO DE
IGOR E O DESTINO
DE NIJINSKI
¯¯¯ Sónia Baptista,
fevereiro 2017

A DESGRAÇA
O início é um susto sonoro seguido de um sobressalto
em palco, de um pregador preso num limbo, parece,
entre anjos e os demónios, caído da graça, um anjo
em desgraça.
Serão esses os demónios de Akram Khan? Que repetem gestos, palavras, movimentos? Que se interrompem? Movimentos, que são quebrados por outros movimentos, que rebentam o fio da graça, da graciosidade, como se o corpo fosse possuído por outras forças
exteriores ou interiores, absorto na energia da roda do
terreiro, da procissão, da penitência, da peregrinação.
Como se o desejo fosse chegar a um estado de transe.
Para o cérebro febril acalmar?
Se calhar é demasiado simplista estudar a vida de
Stravinski e tentar estabelecer correlações entre a
simbologia obscura de iTMOi, e momentos, aspectos,
de uma vivência, que se adivinha complexa mas, se
calhar, não mais complexa do que a de toda a gente
que vive, viveu e viverá. Se calhar a complexidade resulta só do mistério do processo criativo de uma mente
criativa.

Uma rutura na mente, uma morte no corpo e um nascimento na alma, tudo lembrando-nos que a mente e
a imaginação são selvagens e auto-criativas. Adicionalmente, criar esta obra com três compositores diferentes
– Nitin Sawhney, Jocelyn Pook e Ben Frost – permitiu-nos descobrir inúmeros e diversos sons, usando Stravisnki como referência, o guia, o mapa.

O que afecta o processo criativo? O que o alimenta?
Acontecimentos políticos e sociais, uma revolução, crises pessoais, de fé, de género? Os medos, a ambição
do génio, o receio da mediocridade, o orgulho, a insegurança, o melhor e o pior, o mais ou menos?

A autora do texto não escreve segundo
o novo acordo ortográfico.

Acho que se vêem outros demónios, coreográficos, em
iTMOi, que se movem ao estilo do Kathak, do Flamenco, do Hip Hop, demónios de Akram Khan, da sua herança cultural, da sua vivência, do seu melhor, do seu
pior, do seu mais ou menos. Cada dança, como cada
cultura, tem os seus anjos e demónios que moldam,
modelam, afectam o corpo e a maneira como o corpo
ocupa o espaço que lhe cabe. Isso reflecte-se, talvez,

na dissociação dos quadros, da narrativa, da música,
de iTMOi, numa viagem errática e errante por pensamentos, por interpretações de pensamentos, pelo
inconsciente ou pelos sonhos. Seria um sonho, um
pesadelo de Igor? No sonho de Igor. In the Dream of
Igor. iTDOi.

O SACRIFÍCIO
Há sempre sacrifício na dança. Escolher a dança é sacrificar outras coisas. No entanto, não é um destino
excepcional esse, é somente matéria da vida, do viver.
Quando se faz uma escolha sacrifica-se uma ou mais
coisas. Uma ou mais pessoas, e por vezes, demasiadas
vezes, o sacrifício é a nós mesmos ou a algo em que,
profundamente, acreditamos.
Para Stravinski, a música era a manifestação humana
que melhor transmitia a fé e a adoração à divindade.
Era um homem profundamente religioso, que passou
por um período de crise de fé (a composição d’A Sagração da Primavera insere-se nesse período. E isso
significa? Se calhar explica tudo).
A Sagração da Primavera foi o terceiro bailado que
Stravinski compôs para os Ballets Russes de Sergei
Diagliev, em 1913. Trata da celebração de ritos pagãos, dentro de uma comunidade rural eslava, que
culmina com a escolha de uma jovem, que dança até à
morte, como forma de sacrifício ao advento da Primavera. A música d’A Sagração da Primavera entranha-se
no corpo, no cérebro, no espírito? Apesar de se terem
feito já várias versões coreográficas, a versão original,
coreografada por Vaslav Nijinski, parece a mais justa, a mais impossível, a mais radicalmente proposta
e imposta ao corpo. A um corpo de 1913. É conhecida a história da dificuldade do processo coreográfico
original, da dificuldade de Nijinski em completar a
coreografia, da dificuldade dos bailarinos em conseguir dançar, em conseguir harmonizar passos e ritmo.

A música d’A Sagração da Primavera é ritmo, ritmo
sem dó nem piedade. Não há salvação na melodia,
mas sim um ritmo sobreposto, dissonante, bruto, bélico. É conhecida a descrição da estreia, em Paris em
1913, com o público a reagir tumultuoso. Uns, dizem,
à estranheza da coreografia, outros, à estranheza da
música. Stravinski quebrou convenções e tradições da
música clássica e Khan parece concordar com a interpretação do filósofo Adorno na sua Filosofia da Música
Moderna, que encontra traços psicóticos na construção musical de Stravinski. Não dizendo que o próprio
sofresse de algum distúrbio (não existem indícios
disso) mas na sua composição, na gestão do tempo
musical como um quadro circular com complexidades
ritmícas que adquirem características espaciais, que
ocupam mais espaço mais do que tempo, com ritmos
que se sobrepõem. Com infinitas repetições, insistências, como se de um processo involuntário se tratasse.
Tudo isso se traduz no corpo da coreografia original d’A
Sagração da Primavera e também em iTMOi, como se
o aparelho motor se tornasse independente do estado
consciente, do juízo e da vontade. Tudo isto se traduz
no corpo do ritual, do transe, do delírio, da luta contra
forças incontroláveis a necessitar de apaziguamento?
Mas de onde veio esse poder bélico da música que
lembra os manifestos futuristas, glorificando a guerra.
Ou será um ritmo absolutamente natural? Da pulsão da
terra, do coração da terra? Das arritmias da terra? Que
treme, geme, grita, sussurra, imprevisível, previsível,
em que as estações se seguem constantes, em que as
catástrofes naturais acontecem, devastadoras, na surpresa da destruição. Na esperança do renascimento.
Na evocação dos poderes telúricos, divinos, dos poderes que estão acima ou debaixo de nós? Em iTMOi há
um lamento, mantra, litania, há um estado hipnótico e
auto hipnótico que ancora à terra e que eleva aos céus.
É aí, tanto em baixo como em cima, que se encontram
espíritos, deuses, anjos e demónios. O prazer, a surpresa, a inquietude, que é ouvir o ritmo da música original

da “Sagração” no ritmo, na cadência, das palavras dos
bailarinos a entoar a ladainha da história de Isaque e
Abraão. Há uma organicidade naquele ritmo que se entranha, que fica, que se mantém no corpo mesmo horas
depois de experienciado, de ouvido. É uma insistência
implacável, um loop mental, obssessivo. Como se o
corpo tivesse mesmo de dançar até à morte.

O RITUAL
Muitos rituais cristãos criaram-se a partir de rituais pagãos. O cruzamento dos ritos e mitos pagãos e cristãos
estariam presentes na mente de Igor? Parecem presentes na mente de Akram na referência, insistente, à
história, do Velho Testamento, de como Deus ordenou
a Abraão o sacrifício do seu filho Isaque. O sacrifício
de Isaque, que não acontece, resulta no sacrifício do
carneiro. Em iTMOi o sacrifício da jovem, que se torna
ao invés rainha, resulta no sacrifício do homem que
toma o seu lugar. No final da peça o homem toma o
lugar da mulher, da jovem, no sacrifício. É uma redenção, política e social? Será uma redenção pelas jovens
sacrificadas, silenciadas e ignoradas, pelas meninas
esquecidas, vítimas de uma sociedade violenta em que
a religião é usada para submeter e escravizar tantos e
tantas meninas a indizíveis terrores e horrores. Não
em nome da terra, da deusa terrestre, como nos mitos
pagãos mas a um deus não terreno e castigador. Como
o pregador que se perde numa litania, que luta com as
palavras sagradas, luta com ele próprio, entre o profano e o sagrado? Entre o fazer bem e o fazer mal? Fazer
bem a quem? Fazer mal a quem? Olho por olho mas, no
reino dos cegos, quem tem um olho é rei, ou rainha?
O temor a um deus, a uma entidade divina, faz parte dos mitos fundadores das sociedades e dos povos.
O mistério das forças desconhecidas da Natureza,
da origem da vida. Há um susto no inicio de iTMOi,
um desconforto que vai e vem, que paira, um temor induzido artificialmente, nas malhas da ficção.

Esse sobressalto inicial, esse susto, parece, sim, ecoar
o tumulto que foi a estreia d’A Sagração da Primavera
em Paris. A estranheza perturbadora, mas vagamente
reconhecível, que permeia toda a peça, presta-se à
interpretação. Vêem-se demónios, deuses e arquétipos num turbilhão panteísta, à beira da destruição, à
beira da ressurreição; à beira da destruição, à beira da
salvação; à beira da destruição, à beira da incarnação.
Os rituais são importantes, não só pela esperada revelação da magia do mistério do funcionamento da vida,
da origem da vida, mas porque transmitem pertença,
um sentido de comunidade, um fazer parte de. De força, de poder e de identidade. Por mais misteriosos,
encantatórios que sejam os ritos, no final alguém tem
de morrer. O pêndulo de Foucault, utilizado para demonstrar a rotação da terra parece ser o que fecha a
peça, ou não fecha, porque, a terra, gira e nós com ela.
As estações sucedem-se às estações, os sacrifícios
sucedem-se aos sacrifícios. Ad eternum.

O CARNEIRO
Passeia-se em palco um carneiro sacrificial? Às vezes
faz lembrar a figura do fauno de Nijinski, ele próprio
cordeiro sacrificial ao deus da dança? Nijinski nasceu
para dançar. São inúmeros os relatos que o assim dizem, que falam do seu prazer, do seu virtuosismo.
Nascer para. Ser essa a base de uma identidade, nascer para cantar, para dançar, para reinar e a isso não
se poder escapar. Se não se cumpre esse destino sofre-se, se se cumpre muitas vezes sofre-se também,
dos sacrifícios que se tem de fazer para se conseguir
ser e às vezes, nesse processo, deixa de haver prazer.
Parece haver referência à figura de Nijinski e pergunto-me se não será o processo criativo de Nijinski, mais do
que Khan e Stravinski que acaba por transparecer? Parece que são os anjos e demónios de Khan que ecoam

Nijinski, e a sua experiência das forças, perigosas e
dolorosas que geram a arte. Nijinski pouco coreografou e cedo deixou de dançar tendo sido diagnosticado
como esquizofrénico e passado a maior parte da vida
em instituições. Li o diário de Nijinki, escrito em 1919.
É de partir o coração. A linguagem e pensamentos
desorganizados, as alucinações, as associações aleatórias e cada vez mais bizarras. Por isso é-me difícil
não estabelecer esse paralelo com a dramaturgia de
iTMOi, entendo Stravinski na sua construção mas vendo Nijinski, nas malhas que a tecem, como se fosse
esse o relato da sua descida, inevitável, à loucura, ao
estranho e assustador caos interior, à espiral do caos
interior. Estranha parceria essa entre Stravinski que
compôs o descontrole musical e Nijinski que viveu e
morreu no descontrole da mente, como se uma obra,
A Sagração da Primavera, fosse a premonição de um
destino. De um sacrifício. —
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É um dos mais conhecidos e respeitados artistas da dança da

É produtor, compositor e instrumentista multimédia cujo

Escreveu inúmeras músicas para teatro, cinema, ópera e

Nasceu em Melbourne, em 1980 e vive em Reiquiavique.

atualidade. Em apenas 16 anos, criou um conjunto de obras que

repertório variado abrange mais de 50 partituras para filmes e

salas de concertos. É galardoada com numerosos prémios

A música de Bem Frost lida com o contraste, influenciado

contribuíram significativamente para as artes no Reino Unido e

que, atualmente, compõe Jungle Book Origins para a Warner

e nomeações incluindo um Golden Globe, um Oliver Award

quer pelo Minimalismo Clássico, quer pelo punk rock e pelo

no estrangeiro. A sua reputação afirmou-se graças ao sucesso

Bros. Publicou dez álbuns de estúdio, sendo o mais recente

e dois British Composer Awards. A sua música para o filme

metal, as texturas latejantes de Frost compostas a partir do

de produções imaginativas, relevantes e muitíssimo acessíveis,

Dystopian Dream, em novembro de 2015. Compôs música para

Eyes Wide Shut, granjeou-lhe um Chicago Film Award e uma

som da guitarra, surgem do nada e, lentamente, misturam-

tais como Until the Lions, DESH, iTMOi, Vertical Road, Gnosis

teatro e para dança (incluindo para o Cirque du Soleil, para

nomeação para um Golden Globe. Pook tem trabalhado com

-se em formas proibidas e enormes que, muitas vezes,

e zero degrees. Colaborador natural e instintivo, Khan tem sido

a Complicite e para Akram Khan, seu colaborador regular).

alguns dos mais importantes realizadores do mundo, músicos,

evitam as estruturas convencionais em favor do inevitável

um pólo de atração para artistas oriundos de outras culturas e

Possui uma extensa obra para jogos de vídeo (principalmente

artistas e instituições artísticas que incluem Stanley Kubrick,

desenvolvimento dos vastos sistemas mecânicos. Em 2007,

disciplinas. Os seus anteriores colaboradores incluem o Ballet

para a Ninja Theory) e para muitas séries televisivas de

Martin Scorsese, a Royal Opera House, os BBC Proms, Andrew

o Wire Magazine escreveu que “…O poder emocional da

Nacional da China, a atriz Juliette Binoche, a bailarina Sylvie

grande visibilidade que incluem a série da BBC Human Planet

Motion, Peter Gabriel, Massive Attack and Laurie Anderson.

música de Frost vem precisamente do forte contraste entre

Guillem, os coreógrafos/bailarinos Sidi Larbi Cherkaoui e Israel

premiada com inúmeros BAFTA, e Wonders of the Monsoon,

Compôs igualmente para o filme de Michael Radford,

um material musical extremamente básico e os instrumentos

Galván, a cantora Kylie Minogue, os artistas visuais Anish

produzida também pela BBC. Nitin tem igualmente produzido

The Merchant of Venice, com Al Pacino, que conta com a

mortalmente virtuais que ele inventa para a interpretar… É

Kapoor, Antony Gormley e Tim Yip, o escritor Hanif Kureishi e

para artistas muito aclamados desde Sir Paul McCartney, a

participação do contratenor Andreas Scholl, e que foi nomeado

Arvo Pärt arranjado por Trent Reznor”. Os seus álbuns incluem

os compositores Steve Reich, Nitin Sawhney, Jocelyn Pook e

Sting, a Joss Stone e a Shakira, bem como produzido as suas

para um Classical Brit Award. Entre outras composições para

Steel Wound, editado pela Room40, em 2003 (Pitchfork: “Uma

Ben Frost. Ao longo da sua carreira, Khan tem sido galardoado

próprias séries de rádio para a BBC Rádio 2 – Nitin Sawhney

o cinema, contam-se Brick Lane, dirigido por Sarah Gavron e

experiência de ambiente exemplar…”), Theory of Machines

com numerosos prémios que incluem o Laurence Olivier Award,

Spins the Globe. Por toda esta obra, Nitin tem sido distinguido

uma peça para a banda sonora de Gangs of New York, dirigido

on Bedroom Community, em 2007 (Boomkat: “O futuro da

o Bessie Award (New York Dance and Performance Award), o

com um Mercury Prize, duas nomeações para o Ivor Novello,

por Martin Scorsese. Ingerland, a sua primeira ópera, foi

música eletrónica…”) e, em 2009, By the throat (NME: “um

prestigiado ISPA (International Society for the Performing Arts),

um prémio MOBO Award, dois BBC Radio3 World Music

encomendada e representada pela ROH2 para a Royal Opera

disco estranho, imperdoável, brutal, porém extremamente

Distinguished Artist Award, o Fred and Adele Astaire Award,

Awards, The Southbank Show Award e sete doutoramentos

House’s Linbury Studio, em junho de 2010. Pook formou-se, em

belo, repleto de meandros profundos que nos agarra.”).

o Herald Archangel Award no Edinburgh International Festival,

de diferentes universidades britânicas. Nitin colaborou, dirigiu

1983, na Guildhall School of Music and Drama, onde estudou

A música de Frost está para além do exercício cerebral, e

o South Bank Sky Arts Award, e os Six Critics’ Circle National

e compôs para a London Symphony Orchestra e para muitas

viola. Posteriormente, iniciou um período de digressões e de

tem uma inegável presença visceral, tão sentida quanto

Dance Awards. Khan foi distinguido com um MBE pelos serviços

outras importantes orquestras mundiais. Na qualidade de DJ,

gravações com Peter Gabriel, Massive Attack, Laurie Anderson,

escutada. As suas composições são criadas com uma exata

prestados à dança em 2005. É igualmente Graduado Honorário

Nitin editou uma série de álbuns de compilações que obtiveram

PJ Harvey e como membro de The Communards. Faz muitas

consciência do ouvinte e dentro dos seus limites de conforto,

das Universidades de Roehampton e de Montfort, bem como da

sucesso, incluindo Fabriclive 15. —

digressões com o Jocelyn Pook Ensemble, interpretando

explorando todos os extremos de afinação e de volume.

Universidade de Londres e Membro Honorário do Trinity Laban.

repertório dos seus álbuns e música dos seus filmes. Pook

As suas notáveis e vibrantes apresentações em festivais

Khan é Artista Associado do Sadler’s Wells de Londres, e do

ganhou um Olivier Award pela produção St Joan no National

internacionais, incluindo no famoso MUTEK de Montreal,

Curve, de Leicester. —

Theatre e, com a sua obra musical para teatro Speaking

combinam eletrónica amplificada com a fúria arrebatadora

in Tunes, foi galardoada com um British Composer Award.

de guitarras ao vivo. O próprio Frost tem sido descrito como

Ganhou um Segundo British Composer Award com a banda

“um dos mais interessantes e inovadores produtores mundiais

sonora de DESH, que acompanha a coreografia homónima de

de hoje” (Boomkat). A intensa fisicalidade da sua música tem

Akram Khan. Pook compôs também música para programas de

preenchido espaços de galerias e participado em produções

televisão e publicidade e foi nomeada para um BAFTA pelo seu

de dança contemporânea de Chunky Move, Icelandic Dance

trabalho para o Channel 4, The Government Inspector, dirigido

Company e dos aclamados coreógrafos Erna Ómarsdottír e

por Peter Kosminsky. —

Wayne McGregor. —

MATT DEELY
CENOGRAFIA

KIMIE NAKANO
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FABIANA PICCIOLI
DESENHO DE LUZ

—

—

—

Estudou na Motley School of Arts. Juntamente com o cenógrafo

Estudou Literatura na Universidade Musashino, em Tóquio,

Estudou Filosofia em Roma onde se formou em 1999 enquanto

Stefanos Lazadiris colaborou em mais de 20 óperas tais como

Figurinos para Teatro na École Nationale Supérieure des Arts

praticava ballet e dança contemporânea. Entre 2000 e 2001,

Lohengrin, em Bayreuth, Faust, em Munique, Macbeth, em

et Techniques du Théâtre, em Paris, e obteve um MA (Master

atuou integrada em várias companhias de dança na Bélgica

Zurique, A Midsummer Night’s Dream, em Veneza, Greek

of Arts) em Theatre Design no Wimbledon College of Art,

e, a partir de 2002, regressou a Roma para o Romaeuropa

Passion e O Anel do Nibelungo na Royal Opera House, em

em Londres. Os seus figurinos para a Akram Khan Company

Festival, onde trabalhou durante três anos como diretora

Londres, e The Italian Season na ENO. Foi o cenógrafo para

incluem: Vertical Road, Dust (English National Ballet’s Lest

de produção. Mudou-se para Londres em 2005, e integrou a

a Nona Sinfonia e Romeu e Julieta com figurinos de Yolanda

We Forget), iTMOi, Torobaka, Gnosis, Kaash, The Rashomon

Akram Khan Company como diretora técnica e desenhadora

Sonnabend para o K-Ballet, em Tóquio. Os seus trabalhos

Effect (National Youth Dance Company), Technê (coreografado

de luz, partindo em digressão com a companhia por todo o

mais recentes incluem design para os projetos de Southwark

para Sylvie Guillem, Life in Progress). Durante o percurso da

mundo. Desde 2013, tem colaborado como autora do desenho

Splash no Royal Festival Hall, Sun and Heir e Voices of the

sua carreira, desenhou figurinos para muitos coreógrafos e

de luz, com muitos coreógrafos e artistas internacionais. Como

future na Royal Opera House Education e a ópera Full Moon

companhias de dança internacionais, tais como Ballet Real de

independente sediada em Roma, trabalha presentemente

in March para o LFO Warehouse Project. Colaborou com a

Flandres, Rambert Dance Company, Sidi Larbi Cherkaoui, José

numa diversidade de projetos que incluem dança, teatro,

figurinista Kimie Nakano em 2 Graves para o Arts Theatre,

Agudo and Van Huynh Dance Company. Desenhou igualmente

concertos e ópera. Foi vencedora do 2013 Knight of

Pas, Pas moi, Va et vient, de Beckett, em Lyon, Petra von Kant,

figurinos para várias óperas, produções teatrais e para cinema:

Illumination Award na qualidade de Melhor Iluminação para

na Southwark PLayhouse, e Ali to Karim, em digressão pelos

Dream Hunter, The Oslo Experiment, Kensuke’s Kingdom e

Dança para a Akram Khan Company no espetáculo iTMOi – In

Estados Unidos. As suas obras em vídeo incluem La nuit du

Macbeth, de Michael Morpurgo. Os figurinos de Kimie Nakano’s

The Mind of Igor. —

train de la voie lactée, em Paris, e The Little Prince pelos Les

para iTMOi, da Akram Khan Company, foram escolhidos pela

Grands Ballets de Montréal. Matt foi diretor de arte do Tor Hill

Quadrienal de Praga 2015, para uma exposição realizada a cada

para a Cerimónia da Abertura dos Jogos Olímpicos de Londres

quatro anos e dedicada ao figurino teatral, assim como pela

2012, e cenógrafo associado em The Master and Margarita,

V&A Make/ Believe Exhibition para integrar a secção do Figurino

apresentado pelo Complicite, e Les Troyens, na Royal

Britânico. Kimie esforça-se por criar projetos intelectuais para o

Opera House. Tem trabalhado com a equipa de cenógrafos

palco, workshops e filmes no intuito de promover as diferentes

Punchdrunk em The Downed Man. Os seus trabalhos mais

culturas do mundo. —

recentes incluem o cenário para Celtic Woman, em digressão
pelos Estados Unidos da América pela Emerald; Shadowa of
Memories – cenário num estádio para as comemorações do
20.º aniversário do genocídio no Ruanda e a colaboração com a
cenógrafa Chloe Obolensky para Fidélio no Scala de Milão com
direção de Deborah Warner. —

Isabel Galriça
Ensaio de palco

DIREÇÃO ARTÍSTICA Paulo Ribeiro
BAILARINOS PRINCIPAIS Adeline Charpentier; Ana Lacerda; Filipa de Castro; Filomena Pinto; Inês Amaral; Peggy Konik; Solange Melo;
Alexandre Fernandes; Carlos Pinillos; Mário Franco BAILARINOS SOLISTAS Isabel Galriça; Mariana Paz; Paulina Santos; Brent Williamson;
Luís d’Albergaria; BAILARINOS CORIFEUS Andreia Pinho; Annabel Barnes; Catarina Lourenço; Henriett Ventura; Irina de Oliveira; Maria João
Pinto; Marta Sobreira; Tatiana Grenkova; Freek Damen; Lourenço Ferreira; Miguel Ramalho; Xavier Carmo CORPO DE BAILE África Sobrino;
Almudena Maldonado; Andreia Mota; Carla Pereira; Catarina Grilo; Diletta Bonfante; Elsa Madeira; Filipa Pinhão; Florencia Siciliano; Inês
Ferrer; Inês Moura; Isabel Frederico; Isadora Valero; Júlia Roca; Leonor de Jesus; Margarida Pimenta; Maria Barroso; Maria Santos; Marina
Figueiredo; Miyu Matsui; Patricia Keleher; Rebecca Storani; Sílvia Santos; Susana Matos; Zoe Roberts; Aeden Pittendreigh; Christian Schwarm;
Filipe Macedo; Frederico Gameiro; João Carlos Petrucci; João Pedro Costa; José Carlos Oliveira; Joshua Earl; Kilian Smith; Kilian Souc; Nuno
Fernandes; Ricardo Limão; Tiago Coelho BAILARINOS ESTAGIÁRIOS Anyah Siddall; Bithana Kim; Filipa Cavaco; Shiori Midorikawa; Drew
Jackson; Francisco Sebastião; Hèctor Chicote; João Silva

MESTRES DE BAILADO Fernando Duarte (coordenador); Barbora Hruskova; Maria Palmeirim ENSAIADORES Fátima Brito; Rui Alexandre
ADJUNTA DO DIRETOR ARTÍSTICO Luisa Ramos COORDENADORA MUSICAL Ana Paula Ferreira COORDENADORA ARTÍSTICA
EXECUTIVA Filipa Rola COORDENADOR DE PROJETOS ESPECIAIS Rui Lopes Graça INSTRUTOR DE DANÇA NA PREVENÇÃO
E RECUPERAÇÃO DE LESÕES Didier Chazeau PROFESSOR DE DANÇA CONVIDADO Boris Storojkov*, David Peden* PIANISTAS
CONVIDADOS Humberto Ruaz*; Jorge Silva*; Hugo Oliveira*

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO OPART Presidente Carlos Vargas; Vogal Sandra Simões; Vogal Samuel Rego DIREÇÃO DE
ESPETÁCULOS CNB Diretora Margarida Mendes; Carla Almeida (coordenadora); Bruno Silva (digressão e eventos); Natacha Fernandes
(assistente) ATELIER DE COSTURA CNB Paula Marinho (coordenadora); Ana Fernandes; Conceição Santos; Helena Marques; Leopoldina
Garcia; Mia Barata DIREÇÃO TÉCNICA CNB Diretora Cristina Piedade; Sector de Maquinaria Alves Forte (chefe de sector); Miguel
Osório Sector de Som e Audiovisuais Bruno Gonçalves (chefe de sector); Paulo Fernandes Sector de Luz Vítor José (chefe de sector);
Pedro Mendes Sector de Palco Ricardo Alegria; Frederico Godinho; Marco Jardim DIREÇÃO DE CENA CNB Diretor Henrique Andrade;
Vanda França (assistente / contrarregra); Tom Colin (assistente) Conservação do Guarda Roupa Carla Cruz (coordenadora); Cristina
Fernandes; DIREÇÃO DE COMUNICAÇÃO CNB Diretora Cristina de Jesus; Pedro Mascarenhas Canais Internet José Luís Costa
Vídeo e Arquivo Digital Marco Arantes Design João Campos* Bilheteira Diana Fernandes; Diogo Chamorro*; Luísa Lourenço; Rita
Martins ENSAIOS GERAIS SOLIDÁRIOS CNB Luís Moreira** (coordenador) ESTÚDIOS VICTOR CÓRDON Bruno Cochat (coordenador)
DIREÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA OPART Diretor Marco Prezado; Annabel Segura; António Pinheiro; Fátima Ramos; Lucília
Varela; Rute Gato; Sandra Correia Limpeza e Economato Maria Conceição Pereira; Maria de Lurdes Moura; Maria do Céu Cardoso;
Maria Isabel Sousa; Maria Teresa Gonçalves DIREÇÃO DE RECURSOS HUMANOS OPART Diretora Sofia Dias; André Viola; Sofia
Teopisto; Vânia Guerreiro; Zulmira Mendes GABINETE DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO OPART Nuno Cassiano (coordenador); Armando
Cardoso; Artur Ramos; Carlos Pires; Carlos Santos Silva; Daniel Lima; João Alegria; Manuel Carvalho; Nuno Estevão; Rui Ivo Cruz; Rui
Rodrigues; Victor Silva DIREÇÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS OPART Fernanda Rodrigues (coordenadora); Anabela Tavares; Inês Amaral
Secretária do Conselho de Administração Regina Sutre OSTEOPATA Soraia Xavier Marques SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA CNB
Fisiogaspar* GABINETE DE INFORMÁTICA OPART Pedro Penedo (coordenador)

* Prestadores de serviço

** Regime de voluntariado

PRÓXIMOS
ESPETÁCULOS

BILHETEIRAS E RESERVAS
Teatro Camões
Quarta a domingo
das 13h às 18h (01 nov – 30 abr)
das 14h às 19h (01 mai – 31 out)
Dias de espetáculo até meia-hora após
o início do espetáculo.
Telef. 218 923 477

—
TEATRO CAMÕES
23 MAR – 02 ABR

Teatro Nacional de São Carlos
Segunda a sexta das 13h às 19h
Telef. 213 253 045/6
Ticketline
www.ticketline.pt
Telef. 707 234 234
Lojas Abreu, Fnac, Worten,
El Corte Inglés, C.C. Dolce Vita

CONTACTOS
Teatro Camões
Passeio do Neptuno, Parque das Nações,
1990 - 193 Lisboa
Telef. 218 923 470

CAPA © CLÁUDIA VAREJÃO

FOTOGRAFIAS DE ENSAIO © BRUNO SIMÃO

INFORMAÇÕES AO PÚBLICO
Não é permitida a entrada na sala enquanto
o espetáculo está a decorrer (DL n.º 23/2014,
de 14 de fevereiro); É expressamente proibido filmar, fotografar ou gravar durante
os espetáculos; É proibido fumar e comer/
beber dentro da sala de espetáculos; Não
se esqueça de, antes de entrar no auditório,
desligar o seu telemóvel; Os menores de 6
anos não poderão assistir ao espetáculo nos
termos do DL n.º 23/2014, de 14 de fevereiro;
O programa pode ser alterado por motivos
imprevistos.
Espetáculo M/6

MEDIA PARTNER:

APOIOS À DIVULGAÇÃO:

WWW.CNB.PT // WWW.FACEBOOK.COM/CNBPORTUGAL

