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André de Campos, 
Beatriz Dias, 
Bruno Alves, 
Catarina Câmara, 
Francisco Rolo, 
Marta Lobato Faria, 
Yonel Serrano 
banda sonora 
João Rapozo
seleção musical 
João Rapozo, 
Olga Roriz
textos 
Bruno Alexandre, 
Bruno Alves, 
Francisco Rolo
cenografia e figurinos 
Ana Vaz, 
Olga Roriz
desenho de luz 
Cristina Piedade
vídeo 
João Rapozo
montagem e operação
de luz e vídeo 
João Chicó | Contrapeso
montagem e operação de som 
PontoZurca
assistência de cenografia 
Daniela Cardante 
assistência de figurinos 
Ana Sales
estagiárias assistentes 
de ensaios 
Ana de Oliveira e Silva, 
Andreia Alpuim
produção executiva 
António Quadros Ferro
gestão 
Magda Bull

produção 
Companhia Olga Roriz
coprodução 
Teatro Nacional D. Maria II, 
Casa das Artes de Vila 
Nova de Famalicão, 
Cineteatro Louletano
apoios 25 anos
Companhia Olga Roriz 
SPA – Sociedade 
Portuguesa de Autores, 
CML – Câmara 
Municipal de Lisboa, 
RTP – Rádio Televisão 
Portuguesa

A Companhia Olga Roriz  
é financiada pela  
República Portuguesa –  
Cultura / DGArtes

equipa TNDM II
direção de cena
Andreia Mayer
operação de luz
Pedro Alves
operação de som
Margarida Pinto
operação de vídeo
Hernani Espinha
maquinaria
Miguel Carreto
auxiliar de camarim
Carla Torres
produção executiva
Rita Forjaz

18 – 20 set 2020
sex, 21h 
sáb, 19h
dom, 16h
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25 ANOS COMPANHIA OLGA RORIZ

Uma publicação que acompanha o percurso da Companhia Olga Roriz  
de 1995 a 2020, reunindo imagens de todos os espetáculos criados  
ao longo deste quarto de século dedicado à dança.

intervenções Maria Quintans, Olga Roriz
leituras André de Campos, Beatriz Dias, Catarina Câmara, Francisco Rolo
edição Companhia Olga Roriz em parceria com o atelier Desisto
apoio Sociedade Portuguesa de Autores, Câmara Municipal de Lisboa

Entrada livre mediante levantamento de bilhete, na Bilheteira 
do Teatro, a partir de uma hora antes do início da sessão.

LANÇAMENTO DO LIVRO

19 SET
sáb, 16h
Salão Nobre 
Ageas
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25 anos de entrega a um propósito contemplativo do belo e da grande 
arte da dança, a Companhia Olga Roriz (COR) mostra-nos um sentido, 
um instrumento de tela e de nervo, de pensamento, resultante de um 
nascimento depurado, independente e futuro. Divulgador na mestria 
da recuperação dos sentidos, a sua obra comete a heresia de acreditar 
no feiticeiro vestido de negro a recuperar uma força até então perdida 
em envolvências marinhas e estruturas impacientes. No palpitar da 
imagem numa zona de fogo ou de chocolate ascende um incêndio 
naturalmente carregado de género e de existência. Um passo feito 
equilíbrio na construção de grandes e magníficas obras, onde um 
ponto único se traça: a intervenção no deslumbramento do abstracto 
numa planície abundante de poesia. 

Um trabalho de mestria voluntária acompanhada pela 
reconhecida evidência do culto da coragem, absolutamente agarrada 
às pedras de cada gesto, de cada som. 25 anos na travessia  
de uma floresta densa — reflexo comum à causa de uma liberdade  
sem condições na sandália do tempo. 

A COR fundada por Olga Roriz em 1995, acrescenta a diferença 
entre perceber e ser percebido, a conversão de uma filosofia do corpo 
para o fim único do seu próprio espanto. A observação contínua do 
adorador de modelos naturais entre poderes e fundamentos, entre 
Bergman e a rudeza da morte, entre os silêncios e os desenfreados 
gritos de dor, temperados por uma batuta sábia e preservada ao longo 
do tempo. 

Ali nada acontece por acaso. O acaso é mais um ponto de viragem 
para a outra página onde todos os fins serão úteis perante a deliciosa 
excentricidade das emboscadas que em nós criamos. Sujeitos de 
zumbidos nos ouvidos e mãos esticadas na espera de uma fonte de 
luz. A fonte da criação está entre o mundano e o divino, maçanetas 
de deslize na porta e a aceitação do recurso, vislumbrado ao fim de 
muitas horas, na repetição dos encontros, dos desencontros, dos 
amantes calcinados na poeira do tempo, do desgosto. 

Amores revoltosos e inabitáveis. Energias confinadas no tormento 
das noites impetuosas de renúncias nubladas, atiradas contra as 
paredes de um sossego perdido. 

25 ANOS COMPANHIA OLGA RORIZ
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A Companhia Olga Roriz abriu a porta do quarto onde nos 
escondemos e achou-nos numa alameda de recusas de um destino 
enquanto asa, indiscreta e lúcida a segurar na vida uma taça de chá  
e de incerteza. Põe a mesa e serve a refeição dos agressores, dos 
amores e do vão de escada onde, impetuosamente, descarregamos  
a raiva em momentos de exaltação rude. Deixa-nos cair possuídos por 
uma libertação clara das denúncias quotidianas. Segura-nos, a seguir, 
na ponta dos dedos e oferece-nos tílias colocadas à distância de um 
pensamento frio e uma árvore carregada de sorrisos novos.

Não é porém, a taça oferecida com a gratidão do sedento, é antes, 
a recusa perante o cinismo de gestos eloquentes e apátridas. A recusa 
do fácil na amplidão apartidária do pensamento, da criação. 

Saudemos as delícias dos fôlegos próprios e de todas as 
experiências inomináveis junto de poemas escritos no corpo e pelo 
corpo. A condição humana irreversivelmente ilógica na plumagem 
dos simples. O fervor dos corpos em delírio criativo na aproximação 
infinitamente bela de uma árvore inevitável ao canto de um bar. 
Quanto mais sagrada mais louca, quanto mais brisa mais vento, 
quanto mais voo mais pé. 

Maria Quintans 
Julho 2020 
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Há seis meses e seis dias saí para a rua sem saber que era a última 
vez que saía para a rua no tempo que vinha a seguir. Destino: o Palácio 
Pancas Palha, em Santa Apolónia, casa da Companhia Olga Roriz 
e espaço de criação de Seis Meses Depois, espetáculo com estreia 
marcada para daí a um mês, a abrir o ciclo Danço Logo Existo com  
que o D. Maria II queria investigar essa dança que usa a palavra e 
outras ferramentas teatrais para falar sobre o mundo. 

“Em 37 horas, 4 minutos e 12 segundos a Terra irá colidir com 
Júpiter”, avisa(va) a sinopse da peça, instalada num tempo e num 
lugar por vir — o planeta Terra 3 no ano 2307 — onde “Zhora Fuji, 
Naoki 21, Dawnswir, Gael Bera Falin, Kepler 354, Priscilla Noir e 
Human Cat habitam a cidade de Tannhauser”. No mundo onde Seis 
Meses Depois não estreou em abril, o cataclismo tomou a forma de um 
vírus capaz de fazer com que cenários de ficção científica abrissem, 
diariamente, os telejornais.

A 12 de março de 2020 o Palácio está quase deserto, não há 
alunos na escola [FOR – Formação Olga Roriz] nem artistas nos 
ateliers. Descalço os sapatos e já não damos beijos, ensaio a distância 
numa coreografia cheia de erros que, nos meses que se seguem, 
aprenderemos todos a aperfeiçoar. No salão de tetos decorados  
e janelões que deixam o jardim entrar, uma imensa cortina branca 
instala dois lados no espaço. Do lado de cá, numa mesa pequena, Olga 
Roriz trabalha entre o computador e o caderno de notas, lançando as 
músicas para as cenas que, vindos do lado de lá, a solo ou em grupo, os 
performers vão apresentando, debatendo, experimentando. Pelo chão 
há páginas espalhadas com listas de palavras. Nas paredes outras 
páginas, onde cada um dos intérpretes aparece rodeado de imagens 
que, juntas, compõe uma galeria de criaturas estranhas, mutantes. 
Noutra parede o material de Autópsia permanece, as imagens dessa 
peça anterior dialogam com estas. A coreógrafa explicita o elo: “Não é 
uma continuação, mas algo que se desmultiplica”. Porque se na criação 
anterior a questão era, como diz Roriz, “encontrar ou descobrir uma 
dança que mudasse o mundo”, aqui trata-se da nossa humanidade. 
“Autópsia acaba num lugar diferente daquele em que começou, com 
pessoas a olharem para uma espécie de buraco negro ou de luz. Há ali 
um outro espaço-tempo que se vislumbra e que me traz a necessidade 
de criar uma ficção do tempo para a frente”. Uma ficção que envolve 

O QUE É ISSO DE SER HUMANO
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sete personagens que os bailarinos foram desenvolvendo a partir de 
uma proposta inicial desenhada pela coreógrafa — um planeta, uma 
cidade, um tempo específico e um filme, Blade Runner [de Ridley Scott, 
1982, a partir do livro de Phillip K. Dick, Do androids dream of electric 
sheep?, 1968]. “E a partir daí abriu-se um mundo e cada um deles ficou 
livre para ir marcando o seu território e influenciando os outros, e o 
espetáculo. A procura daqueles personagens trouxe um outro lugar [à 
peça]. Não é um lugar muito claro — não são histórias que se contam, 
estamos a falar de dança — mas eu acredito no que fica de um sítio 
que criamos em grupo. Há quase uma imaginação conjunta na nossa 
cabeça”. 

Todas as improvisações foram coletivas, mas foi singular 
e pessoal a criação da história de cada personagem. E como os 
replicantes da obra original, injetados com lembranças tão humanas 
que se confundem com memórias próprias, todas caminham num 
gume fino onde se debatem com a sua humanidade. Como Yonel 
Serrano diz de Kepler 354: “Este personagem tem um dilema: tem 
pensamento matemático mas também um coração que lhe pesa, um 
coração híbrido. Precisa de estar perdido para sentir-se vivo. Ele sabe 
que o humano sente muitas coisas sem lógica e não suporta mais 
ter que sentir a partir de lógicas comprovadas. Ele quer chegar a ser 
humano, mas ao mesmo tempo recusa o humano que destruiu tudo. 
Mas sabe que este mundo em que lhe tocou existir é criado a partir  
da destruição. E sente a beleza da destruição”. Ou como Marta Lobato 
Faria diz de Naoki 21: “Eu imaginei esta personagem, mas há uma 
frieza que não me é natural e que foi posta neste corpo. 50% dela  
é força, outros 50% vulnerabilidade, sinto isso”. Há uma capacidade  
de ser campos opostos, sinais contrários, “não pessoas e não 
máquinas, criaturas”, segundo a definição que Francisco Rolo aplica  
à sua personagem, Zhora Fuji, mas se estende a todas as outras. Todas 
se debatem com a grande questão do Gael Bera Falin de Bruno Alves,  
o fazedor de memórias animado por uma bateria quântica, 
inesgotável, empenhado em resgatar rituais da ancestralidade, 
músicas e danças de tempos remotos (os nossos). “O Gael interroga-
-se sobre o que é isso de ser humano. Como é que estas personagens 
se aproximam dessa raiz humana? Será através desses rituais? 
Eu procuro esse sítio para encontrar essa personagem que não é 
humana”. Todos os performers — e falta nomear Beatriz Dias, Catarina 
Câmara e André de Campos — criaram o espaço da sua personagem 
através da escrita e experimentaram encontrá-la na improvisação.  
E talvez possam até concluir que ela é apenas um ponto de passagem. 
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“Cada um deles tem já a sua linguagem”, sublinha Olga Roriz, a 
definir a importância das coisas. “E eu estou nesse trabalho da finura, 
do trabalho físico das intenções, que para mim é muito importante. 
O rigor é importante. E tenho todo um material que não conheço — 
as improvisações com que eles me presentearam a partir daquilo 
que eu lhes dei – e estou agora a reconhecê-lo, a esse sítio, esse 
lugar laboratorial onde estes personagens vão experimentar vidas, 
vivências, relações e momentos de tempos passados”. 

Em 2020 a Companhia Olga Roriz celebra 25 anos de existência 
com a edição de um livro, de um documentário e com a apresentação 
de um trabalho sobre o seu imenso arquivo. Um trabalho sobre a 
memória que encontra um espelho no trabalho de Seis Meses Depois, 
mesmo que Olga não o procure. “As coisas acabam por fazer sentido. 
Eu sou muito intuitiva e há sinais que são muito fortes, coisas que 
estão no ar e se contaminam umas às outras sem uma pessoa pensar 
muito nelas. E isso é bom. Eu penso nas coisas depois de as fazer. Por 
exemplo, esta cortina circular, como se houvesse um palco dentro do 
palco, um pouco circense, que abraça o publico. Eu nunca gostei de 
círculos e de repente há uma cortina circular e há um vazio enorme. 
E isto faz-me sentido. Não só no espetáculo, mas neste ano. Esse 
abrir a cortina, este ocultar e desvendar. E esta ficção tem a ver com 
algo que nos vai circundar, é uma ambiência que, de forma mais ou 
menos consciente, está na base de tudo o que os intérpretes foram 
fazendo. É um fio condutor e agora, com o meu método,  é como se 
eu tentasse manter-me nessa realidade que é um sítio irreal, que por 
vezes reconhecemos, outras vezes não. Tenho de encontrar o que este 
material me sugere, para onde posso caminhar, que pistas é que estas 
criaturas me dão. E aí sim, montar o espetáculo”.

Despedimo-nos sem saber até quando. No regresso a casa,  
a realidade galopa à minha frente. O teor das notícias é alucinante, 
avisos de cancelamentos e encerramentos entopem o e-mail, no 
telefone mensagens da família, das várias famílias, fazem por esconder 
o pânico. O mundo já não é o mesmo de há 6 horas atrás. A imaginação 
fica aquém desse novo normal com escalas de ameaça que ainda não 
conhecíamos. Um vírus capaz de arrasar a nossa sociedade securitária 
e driblar os nossos conhecimentos médicos e científicos. A pandemia. 
O estado de emergência.  O estado de calamidade. O confinamento.  
O país fechou portas. A cidade ficou silenciosa. Quem podia habituou-
-se a trabalhar em casa. Erguemos redes de amor e sustento contra a 
solidão, a precaridade e a urgência da mercearia. Os palcos passaram  
a ser as janelas e as varandas. Suspendemos modos de vida, 
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inventamos gestos novos para rotinas antigas. O inverno acabou, 
a primavera chegou. Quando voltamos à rua, já os jacarandás 
começavam a perder as flores. Mas unirmo-nos pelo presente e futuro 
da cultura em Portugal continuava a ser importante e defender que 
as vidas negras importam continuava a ser crucial. Aprendemos 
vocabulário novo para a coreografia dos corpos, distância em vez de 
proximidade, cotoveladas por abraços, códigos de leitura para caras 
encobertas. Tocar, esse movimento que nos é vital na vida como na 
dança, ficou-nos interdito. Dançar com a nossa tribo é, por enquanto, 
impossível. 

Resistimos, reinventamos modos de estar juntos. Seis meses  
e seis dias depois, eis-nos na Sala Garrett em busca do que somos  
num tempo para a frente. Ou, tão só e tão sempre, do que é isso  
de ser humano.

Maria João Guardão
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A SEGUIR NA SALA GARRETT

EUROVISÃO DA 
CANÇÃO FILOSÓFICA

mais informações em www.tndm.pt

C O N C E I T O  E  D I R E Ç ÃO  A R T Í S T I C A MASSIMO FURLAN 
E CLAIRE DE RIBAUPIERRE (SUÍÇA)
A P R E S E N TA Ç Ã O  CATARINA FURTADO E MASSIMO FURLAN
25 – 27 SET
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Direção Artística
Tiago Rodrigues

Conselho de 
Administração
Cláudia Belchior, 
Pedro Gonçalves  
de Proença, 
Rui Catarino

Fiscal Único
Amável Calhau & 
Associados, SROC, Lda.

Assessoria Artística
Magda Bizarro,
Paula Diogo (estagiária)  
Assessoria Contratação 
Pública 
Rute Presado
Secretariado 
Marina Almeida Ricardo 
Motorista 
David Fernandes

Atores 
João Grosso, 
José Neves, 
Lúcia Maria, 
Manuel Coelho, 
Paula Mora e 
Catarina Couto Sousa, 
Cláudio Castro, 
Ema Marli, 
Inês Cóias, 
Nadiya Bocharova 
(estagiários 
ESTC 2020-21)

Direção de Produção 
Carla Ruiz, 
Joana Costa Santos,
Manuela Sá Pereira, 
Pedro Pires, 
Rita Forjaz

QUEM SOMOS 

Direção de Cena 
André Pato, 
Andreia Mayer,
Carlos Freitas, 
Catarina Mendes, 
Diana Almeida,
Isabel Inácio, 
Pedro Leite, 
Sara Cipriano
e Diana Especial 
(estagiária)
Auxiliares de Camarim 
Carla Torres,   
Paula Miranda 
Pontos 
Cristina Vidal, 
João Coelho 
Guarda-roupa 
Aldina Jesus, 
Ana Teixeira, 
João Pinto, 
Sílvia Galinha
Assistente Direção 
de Cena e Técnica 
Filipa Coelho

Direção Técnica 
Rui Simão, 
Miguel Abelho 
Maquinaria e Mecânica 
de Cena 
Frederico Godinho, 
Jorge Aguiar,
Lindomar Costa,
Marco Ribeiro, 
Miguel Carreto, 
Paulo Brito, 
Nuno Costa
Iluminação 
João de Almeida, 
Daniel Varela, 
Feliciano Branco, 
Luís Lopes, 
Pedro Alves
Som/Audiovisual 
Pedro Costa, 
Arthur Costa, 
João Neves, 
João Pratas, 
Margarida Pinto, 
Tiago Alves
Motorista 
Carlos Luís

Direção de 
Comunicação  
e Marketing
João Pedro Amaral, 
Élia Teixeira, 
Joana Bonifácio, 
Paula Martins, 
Tiago Mansilha

Direção Administrativa 
e Financeira 
Sónia Teixeira, 
Carolina Lemos,
Eulália Ribeiro, 
Susana Cerqueira 
Controlo de Gestão 
Diogo Pinto
Tesouraria 
Ivone Paiva e Pona
 
Recursos Humanos 
Lélia Calado,
Madalena Domingues 

Direção de Manutenção 
Susana Dias, 
Albertina Patrício 
Manutenção Geral 
Raul Rebelo, 
Carlos Henriques, 
Eduardo Chumbinho,
Tiago Trindade  
Informática 
Nuno Viana
Técnicas de Limpeza 
Ana Paula Costa, 
Luzia Mesquita 

Direção de Relações 
Externas e Frente  
de Casa 
Ana Ascensão, 
Ana Pinto Gonçalves, 
Carolina Villaverde
Rosado,
Deolinda Mendes,
Mariana Gomes 
Bilheteira 
Rui Jorge, 
Carla Cerejo, 
Sandra Madeira
Receção
Isabel Campos, 
Paula Leal 

Direção de 
Documentação 
e Património
Cristina Faria
Acervo
Rita Carpinha
Biblioteca | Arquivo 
Catarina Pereira, 
Paula Fernandes, 
Ricardo Cabaça
e Anabela Mourato, 
Cláudia Graça, 
Filomena Chiaradia, 
Rafael Oliveira  
(Projeto Rossio)
Livraria 
Maria Sousa

PA R C E I R O P R I N C I PA L PATR O C I N A D O R 
AC E S S I B I LI DA D E

PA R C E I R O S TN D M I IM EC E N AS


