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Estreia 29 e 30 de novembro de 2018 – “New Age, New Time”, Teatro Viriato, Viseu
25 a 27 de abril de 2019 – Teatro Nacional São João, Porto

Um
Encontro
Provocado

O encontro provocado – para uma composição coreográ-

e, inusitadamente, as diferenças existentes entre eles. Pen-

fica - entre artistas de duas nacionalidades tão próximas,

samentos e vontades distintos são abordadas fisicamente,

Brasil e Portugal, procura refletir sobre uma questão per-

criando um ambiente instável e inseguro. Uma instabilida-

turbadora: a violência. Uma abordagem inscrita na diferen-

de, por vezes, agonizante; mas outras, por acaso, irónicas

ça que essa mesma violência assume em cada um destes

e – porque não – engraçadas. Nestas diferenças, pesos e

países da ‘mesma família’. No Brasil, a violência - de todos

forças revelam-se e destacam-se. O corpo é o instrumento

os tipos e esferas - está em níveis alarmantes; já Portugal

desafiador. O físico é a linguagem. Durante e dentro de

é considerado, hoje, um dos países mais seguros do mun-

um determinado espaço cénico, que parece alternar-se no

do. Porquê esta diferença, atualmente, tão grande entre o

tamanho e na forma, tentam quase o tempo todo, um certo

Brasil e Portugal?

equilíbrio, uma harmonia com estas diferenças. E no contexto dessa tentativa revelam-se momentos sensíveis e es-

Quatro bailarinos portugueses e um coreógrafo brasileiro -

tes, seja por uma certa beleza plástica ou por uma delicada

numa linguagem artística que não expressa a palavra, mas

intenção, resultam numa quase pura poesia.

sim o que ela quer ou o que não consegue dizer: a dança
- enveredam pelas particularidades e especificidades destes dois países, compondo o questionamento que atravessa toda a peça. Corpos e movimento, que através da sua
singular comunicação, expõem géneros, níveis e questões
inerentes à ausência e à presença dessa mesma violência.
Quatro bailarinos na tentativa, por vezes, ingénua, de procurar ou encontrar uma solução, seja pelo confronto ou
pela poesia, pelo versus ou versos de um mesmo problema. Durante esse espaço-tempo, revelam-se aos poucos

Henrique Rodovalho

Henrique Rodovalho é formado em Educação Física pela

Mambembe e o XXI Prêmio de Composição Coreográfica

ESEFEGO – Escola Superior de Educação Física e Fisio-

no México e melhor espetáculo pelo público em Israel.
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terapia do Estado de Goiás (Brasil), onde iniciou a sua

Henrique
Rodovalho

formação em dança como bailarino em 1985. Estudou e

O seu talento e notoriedade conquistada através de 25 tra-

trabalhou também com artes cénicas e produção em ví-

balhos desenvolvidos com a Quasar, entre 1988 e 2016,

deo, desenvolvendo até hoje trabalhos que abordam estas

proporcionou ao coreógrafo oportunidades de trabalhar

linguagens, seja como coreógrafo, diretor de teatro e/ou

também para grandes companhias e profissionais de dan-

diretor de vídeo.

ça do Brasil e do mundo como, por exemplo, São Paulo Cia
de Dança, Balé da Cidade de São Paulo, Balé do Teatro

Ao longo dos anos, a sua linha de pesquisa baseada na

Guaíra, Balé Castro Alves, Cia Sociedade Masculina, Discí-

complexidade existencial do corpo e da alma, resultou

pulos do Ritmo, Cia de Dança Roda Viva, Rui Moreira, Flá-

Coreógrafo | Fundador e Diretor

na criação de inconfundíveis signos, que deram identi-

via Tápias, Cia de Dança de Minas Gerais, o extinto Ballet

Artístico da Quasar Cia. de Dança (Brasil)

dade própria à companhia de dança Quasar, alternando

Gulbenkian (Portugal), Ballet Teatro del Spacio (México),

momentos de vigor e pungência, humor e simplicidade. O

Nederlands Dans Theater (Holanda), Phoenix Dance Thea-

envolvimento com a produção de vídeos e a montagem de

tre (Inglaterra) e LaMov (Espanha), entre outros.

espetáculos revelou o seu talento também na direção cénica e, por causa dessa característica, Henrique Rodovalho
tem demonstrado que consegue atingir importantes níveis
de comunicação. Além dos artifícios cénicos tradicionais,
o premiado coreógrafo investe em estratégias multimédia
para propor interação entre o mundo real e o universo imaginário recriado no palco. Já foi galardoado com vários prémios nacionais e internacionais, nomeadamente, O Prêmio

Companhia
Paulo Ribeiro

Criada em 1995, a Companhia Paulo Ribeiro é uma com-

apresentando-se regularmente nas principais salas de es-

panhia portuguesa de dança contemporânea, com um re-

petáculo nacionais, bem como por toda a Europa, Brasil e

pertório próprio de peças ora criadas e dirigidas por Paulo

Estados Unidos da América; tendo arrecadado vários pré-

Ribeiro, seu homónimo, fundador e um dos coreógrafos

mios nacionais e internacionais.

que esteve na origem do movimento artís
tico intitulado
Nova Dança Portuguesa; ora por outros criadores convida-

Além da criação, difusão e formação, a Companhia Paulo

dos. Estrutura residente no Teatro Viriato (Viseu, Portugal)

Ribeiro tem promovido a edição. Em 2005 foi lançado o li-

desde 1998, é a partir daí que desenvolve a sua atividade

vro Corpo de Cordas, da autoria de Cláudia Galhós, uma

de pesquisa, de criação, de produção e de difusão; assim

edição comemorativa dos 10 anos de existência da Com-

como de formação. Atualmente, a Companhia Paulo Ribei-

panhia; e em 2015 foi a vez de Uma Coisa Concreta, um li-

ro é dirigida pelos coreógrafos e bailarinos António Cabrita

vro coordenado por Tiago Bartolomeu Costa, que reúne um

e São Castro.

conjunto de textos de Isabel Lucas, Luísa Roubaud, Maria
de Assis, Mónica Guerreiro e Paula Varanda.

A par da implementação do projeto artístico do Teatro Viriato em 1998; em 2005, a Companhia Paulo Ribeiro foi tam-

Em 2016, depois da nomeação de Paulo Ribeiro pelo Mi-

bém responsável pela criação da escola de dança Lugar

nistério da Cultura para a direção artística da Companhia

Presente – um projeto pedagógico, sediado também em

Nacional de Bailado; a Companhia Paulo Ribeiro passou

Viseu, que inclui cursos e aulas regulares de dança e de

a ter como diretores artísticos os coreógrafos e bailar inos

teatro para adultos, jovens e crianças, nomeadamente, no

António Cabrita e São Castro. Profundos conhecedores do

âmbito do Ensino Artístico especializado.

percurso e da linguagem coreográfica de Paulo Ribeiro e
com os quais o coreógrafo se identifica artisticamente, An-

Com um repertório de mais de 30 produções, a Companhia

tónio Cabrita e São Castro representam uma nova geração

Paulo Ribeiro assumiu-se como uma das mais reconheci-

de criadores portugueses que se têm afirmado no panora-

das companhias de dança contemporânea portuguesas,

ma da dança contemporânea.
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