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fronteiras | frontiers

MECENAS EXCLUSIVO:

Painel de Azulejos | Alberto Péssimo
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2019 | 2021

“The Blind” by Maurice Maeterlinck [ 131st Prodution · 2017 | Direction by Rui Madeira ]

“Os Cegos” de Maurice Maeterlinck [ 131ª Produção · 2017 | Encenação: RuiMadeira ]

fronteiras | frontiers

“o que julga ter atravessado os espaços não saiu do seu lugar…”

do poema Eclesiastes in “teoria da fronteira” de José Tolentino de Mendonça.
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2018 | 2019 | 2021 | 2021 · FRONTEIRAS | FRONTIERS

“o que julga ter atravessado os espaços não saiu do seu lugar…”

."he who thinks he has crossed the space has not left his place..."
do poema Eclesiastes in “teoria da fronteira” de José Tolentino de Mendonça.
from the poem Ecclesiastes in "theory of the frontier" of José Tolentino de Mendonça.
Fundada no Porto em 1980 e desde 1984 radicada em Braga, no âmbito de um protocolo com o Município, a Companhia de Teatro
Founded in Porto in 1980 and since 1984 in Braga, under a protocol with the Municipality, the Theater Company of Braga (TCB) is one
de Braga (CTB) é um dos mais sólidos projectos da descentralização teatral saídos do processo democrático. O Projecto Artístico da CTB
of the most solid projects of theatrical decentralization that emerged from the democratic process. The Artistic Project of the TCB crosses the
cruza o sempre renovado interesse pelas novas dramaturgias com a experimentação - através da nossa prática teatral – sobre o grande
ever-renewed interest in the new dramaturgies with the experimentation - through our theatrical practice - on the great dramaturgic legacy
legado dramatúrgico da humanidade: os clássicos. Desenvolve e aprofunda o seu Projecto Artístico nas áreas da Criação Teatral, Media
of humanity: the classics. It develops and deepens its Artistic Project in the areas of Theatrical Creation, Media Arts and Audience Training.
Arts e Formação de Públicos. O projecto assume, desde a sua origem, Braga e o Theatro Circo como um Lugar de Encontro e Confronto
From its beginning, the project has assumed Braga and the Theatro Circo as Meeting Place and Artistic Confrontation between creators of
Artístico entre criadores da Europa e da Lusofonia, englobando neste campo a vizinha Galiza.
Europe and Lusophony, encompassing in this field the neighboring Galicia.
Manifestamos, neste quadriénio, a vontade de passar a fronteira para o lado ibero-americano, abrindo-nos a relações de criação e
In this four-year period, we express the desire to cross the border to the Ibero-American side, opening up relations of creation and exchange
permuta com o México e Cuba, dinamizando o histórico com o Brasil e estruturas de outras regiões de Espanha. Como na Europa temos
with Mexico and Cuba, bringing the history with Brazil and structures of other regions of Spain. As we have made in Europeand we continfeito e continuamos, durante este ano, com Espanha, Ucrânia, Alemanha, Roménia e Itália.
ue to do so, during this year, with Spain, Ukraine, Germany, Romania and Italy.

Esta postura de abertura ao Outro e a preocupação com a Cidadania muito contribuem para a reflexão sobre a criação e a prática
This openness to the Other and the concern with Citizenship contributes to a reflection on the theatrical creation and practice of the TCB
teatral da CTB e, assim, influenciado decisivamente o nosso processo de criação, posicionamento no contexto do sector, dentro da
and, thus, decisively influenced our process of creation, positioning in the context of the sector, within the so-called "decentralization "and
chamada “descentralização” e quanto a outros factores de diferenciação e especificidade. Damos aqui nota de dois exemplos: um para
other factors of differentiation and specificity. Here we give two examples: one for a reflection and the other for a practice. In the reflection,
a reflexão e outro para a prática. Na reflexão, a importância de conhecimento profundo sobre os modelos de gestão, natureza das
the importance of deep knowledge of the models of management, nature of the structures, funding policies and cultural habits in other
estruturas, políticas de financiamento e hábitos culturais noutros países. Na prática, o entendimento que passamos a fazer na CTB sobre
countries. In fact, the TCB’s understanding on the concept of "interpret" by the actor and which is synthetically summarized by the following
o conceito “interpretar” por parte do actor e que se resume sinteticamente à seguinte prática: o actor não interpreta o texto. O actor
practice: the actor does not interpret the text. The actor interprets the other actor. The need to remove from the "actor’s head" the weight of
interpreta o Outro actor. A necessidade de retirar da “cabeça do actor”, o peso da formação judaico-cristã, cuja matriz cultural e
the Judeo-Christian education, which the cultural and identity matrix generates an "overwhelming weight" in the idea and practice of "repreidentitária gera um “peso descomunal” na ideia e na prática “da representação”.
sentation".
A Programação que aqui se apresenta é o nosso contributo de artistas/cidadãos empenhados na procura de uma sociedade onde a
The Program here presented it’s our contribution as artists / citizens in the search of a society where human dignity, respect for the Other
dignidade humana, o respeito pelo Outro e pela diversidade cultural, nos convoca a todos (actores e públicos) para um outro Tempo,
and cultural diversity, bring us together (actors and audiences) to another Time, another Europe and a new City.
uma outra Europa e uma nova Cidade.
Rui Madeira
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CICLO DE CONFERÊNCIAS · FRONTEIRAS | FRONTIERS · CONFERENCES CYCLE

fronteiras | frontiers

Neste quadriénio acontecerá de um Ciclo de Conferências sobre FRONTEIRAS, em colaboração com o Município de Braga e a
In this four year period, a conferences cycle on FRONTIERS will take place in collaboration with the Braga Municipal Council and the
Universidade do Minho · ILCH. Entre as personalidades a convidar, destacamos:
Institute of Arts and Humanities of the University of Minho. Among the personalities to be invited, we'd like to single out:

· ADRIANO MOREIRA

· EDUARDO LOURENÇO

· RENTES DE CARVALHO

· TOLENTINO DE MENDONÇA

· JOSÉ GIL

· MENDEZ FERRIN

· ANTÓNIO GUERREIRO

· ANTÓNIO BARRETO

· FREI BENTO DOMINGUES

· AGUIAR E SILVA

5

PROJECTO · CICLO DE CONFERÊNCIAS

“o que julga ter atravessado os espaços não saiu do seu lugar…”
“he who thinks he has crossed the space has not left his place...”
do poema Eclesiastes in “teoria da fronteira” de José Tolentino de Mendonça.
from the poem Ecclesiastes in "theory of the frontier" of José Tolentino de Mendonça.

2018 | 2019 | 2021 | 2021 · FRONTEIRAS | FRONTIERS

COLABORAÇÕES E CO-PRODUÇÕES | COLLABORATIONS AND CO-PRODUCTIONS

ESPANHA: Teatro Guirigai · Badajóz | La Fundicion · Sevilha | La Nave del Duende · Cáceres
Teatro de la Estacion · Saragoça | Arden Producciones · Valência
Centro Dramático Galego · Santiago de Compostela.
BRASIL: TAPA · SESC · Festival YESU LUSO
MÉXICO: Dramafest México · Teatro Babel · Bárbara Cólio
CUBA: Festival de Teatro de Habana
ROMÉNIA: Teatro de Piatra Neam
ITÁLIA: Teatro Akroama · Sardenha
ALEMANHA: Ó - Time · Munique
UCRÂNIA: Teatro Nacional de Kershon | Festival Melphonema Travy
A CTB é menbro da
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MAX AUB

DE ALGUM TEMPO A ESTA PARTE

QUANDO NÓS OS MORTOS DESPERTARMOS | ESPECTROS

Criação Artística · Artistic Creation

PROJECTO · IBSEN

new creations
novas criações

PROJECTO · PEDRO E INÊS [ 2019 > 2020 ]

PROJECTO · CICLO DE CONFERÊNCIAS

fronteiras | frontiers
2019 | 2021

PROJECTO · PEDRO E INÊS · [ 2019 -> 2020 ] · UCRÂNIA*

PEDRO E INÊS | PEDRO E INÊS

Um espectáculo sobre fronteiras e barreiras políticas, na sua origem histórica e na capacidade mítica de as vencer. Uma criação sobre
A show about borders and political barriers, in their historical origin and in the mythical ability to overcome them, about the strength of
a força do AMOR em cada um de nós. Sobre cada lado da fronteira, seja ela qual for. Um tema de agora e de sempre e de todos os
LOVE in all of us. About each side of the border, whatever it may be. It’s a timeless and endless theme. For love, we will climb every
lugares. Por amor saltaremos sempre todos os muros. Uma criação a partir de uma história portuguesa e do mundo “todos nós tivemos as
wall. A play that comes from a Portuguese story, a world story "we all had our love stories, but after all, we all find ourselves around the
nossas histórias de amor, mas ao fim e ao cabo, encontramo-nos todos em volta do mesmo caixão”
same coffin".

FESTIVAL INTERNACIONAL DE KERSHON · UCRÂNIA | INTERNATIONAL THEATER FESTIVAL OF KHERSON · UKRAINE

Masterclass para actores como preparação da co-produção sobre Pedro e Inês, a criar em 2020, dirigida por Rui Madeira, com
Masterclass for actors as preparation for the co-production about Pedro and Inês to be produced in 2020, directed by Rui
actores ucranianos.
Madeira, with Ukrainian actors.

PROJECTO · PEDRO E INÊS · [ 2019 -> 2020 ]

Rui Madeira integrará ainda o Júri Internacional do Festival Internacional Melphonema Travy de Kershon.
Rui Madeira will take part on the International Jury for the International Theatre Festival Melpomena Tavryy in Kherson.

*co-produção com o Teatro Nacional de Kershon | *co-production with the National Theatre of Kherson

Maio | May

KERSHON · UCRÂNIA
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PEDRO | INÊS

Inês de Castro · Pedro I | Costa Pinheiro
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QUANDO NÓS OS MORTOS DESPERTARMOS | NÅR VI DØDE VÅGNER

PROJECTO · IBSEN · ITÁLIA*

de Henrik Ibsen

FRONTEIRAS DA CONJUGALIDADE | FRONTIERS OF CONJUGALITY
Freud | Lou Andréas Salomé | Nitzsche

PROJECTO · IBSEN · QUANDO NÓS OS MORTOS DESPERTARMOS

“Jamais conheci homens, cuja sinceridade, integridade, virilidade ou bondade não fizessem
“Never have i met men, whose sincerity, integrity, virility or kindness didn’t make me
reviver em mim a imagem de meus irmãos.”
relive my brothers’ image in me.”
Tão certo como o amigo ama o amigo Também te amo, vida-enigma
Lélio Lecis **
Surely, a friend loves a friend the way That I love you, enigmatic life
Mesmo que me tenha exultado ou chorado, Mesmo que me tenhas dado prazer ou dor.
Whether I rejoiced or wept with you, Whether you gave me joy or pain.
Eu amo-te junto com teus pesares, E mesmo que me devas destruir,
FICHA ARTÍSTICA | CAST AND CREW
I love you with all your harms; And if you must destroy me,
Desprender-me-ei de teus braços Como o amigo se desprende do peito amigo.
autor | author Henrik Ibsen
I wrest myself from your arms, As a friend tears himself away from a friend’s breast.
Com toda força te abraço! Deixa tuas chamas me inflamarem,
dramaturgia e encenação | dramaturgy and direction Lélio Lecis
I embrace you with all my strength! Let all your flames ignite me,
Deixa-me ainda no ardor da luta Sondar mais fundo teu enigma
cenografia e figurinos | set design and costume Lélio Lecis
Let me in the ardor of the struggle Probe your enigma ever deeper.
Ser! Pensar milénios! Fecha-me em teus braços:
iluminação | lighting design Nilton Teixeira
To live and think millennia! Enclose me now in both your arms:
Se já não tens felicidade para me dar
vídeo | video Frederico Bustorff Madeira
If you have no more joy to give me
Muito bem: dai-me teu tormento.”
som | sound design Pedro Pinto
Well then: there still remains your pain.”
elenco CTB | CTB cast : Rui Madeira; Carlos Feio; Silva Brito; António Jorge;

Hino à Vida-1881, Lou Andreas Salomé
Hymn to Life-1881, Lou Andreas Salomé

Solange Sá; André Laires; Eduarda Filipa.

*co-produção [parte 1] com: | co-production [part 1] with:
Akroama · Teatro Stabile di Innovazione e Ricerca della Sardegna · Caglíari | Itália
** Director Artístico de Akroama | Akroama Artistic Director
ESTREIA · 24 DE JULHO | PREMIERE · JULY 24th

SETEMBRO | SEPTEMBER
21de Setembro · 21h30 | TEATRO GIL VICENTE · BARCELOS
NOVEMBRO | NOVEMBER

25 a 28 de Julho . [ July ] · 21h30
17 a19 de Setembro . [ September ] ·21h30
THEATRO CIRCO · BRAGA

15 de Novembro · 21h30 | TEATRO DIOGO BERNARDES · PONTE DE LIMA
23 de Novembro · 21h30 | CENDREV · TEATRO GARCIA DE RESENDE · ÉVORA
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QUANDO NÓS
OS MORTOS
DESPERTARMOS

Henrik Ibsen | Mondadori
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PROJECTO · IBSEN · ITÁLIA*

ESPECTROS | GENGAGERE
de Henrik Ibsen

FRONTEIRAS DA CONJUGALIDADE | FRONTIERS OF CONJUGALITY
Freud | Lou Andréas Salomé | Nitzsche

“ porque pela primeira vez, é a realidade que se vem reunir à realidade,
“ because for the first time, it is the reality that comes to reunite with reality,
e não um espectro a outro espectro.”
and not a ghost with another ghost. "
[ Lou Andreas Salomé ]

Rui Madeira

PROJECTO · IBSEN · ESPECTROS

Uma casa de homens ausentes. Uma casa de mulheres.
FICHA ARTÍSTICA | CAST AND CREW
A house of absent men. A women’s house.
Por razões da vida… e que vidas! O que se vê nunca é a realidade.
By life's reasons… and what lifes! What is seen is never the reality
autor | author Henrik Ibsen
O público e o privado. A casa como espaço de terapia para se aguentar a rua.
The public and the private. The house as place for therapy to put up with the street.
encenação | direction Rui Madeira
A pessoa e a sociedade. A experimentação do viver.
The person and the society. The experimentation of living.
cenografia | set design Alberto Péssimo e Jorge Gonçalves
Nunca saberemos em vida quem somos e do que somos capazes.
While living we will never know who we are and what we are capable of.
figurinos | costume Manuela Bronze
Os outros obrigam-nos à definição.
The others compel us to the definition.
iluminação | lighting design Raffaele Denton
Um tapete estendido por Ibsen, numa atmosfera branca,
A rug extended by Ibsen, in a white atmosphere,
vídeo | video Frederico Bustorff Madeira
para darmos largas às nossas mais verdadeiras e profundas realidades da alma.
to give wings to our most truthful and profound realities of our soul
som | sound design Pedro Pinto
elenco Akroama | Akroama cast Lea Karen Gramsdorff, Simeone Latini, Anna Cruz, entre outros.

*co-produção [ parte 2 ] com Akroama · Teatro Stabile di Innovazione e Ricerca della Sardegna · Caglíari | Itália
*co-production [ part 2 ] with Akroama · Teatro Stabile di Innovazione e Ricerca della Sardegna · Caglíari | Italy
ESTREIA · 24 DE OUTUBRO | PREMIERE · OCTOBER 24th
25 a 27 e 29 a 31 de Outubro · [ October ]
1,2 e 3 de Novembro · [ November ]
TEATRO DELLE SALINE · CAGLÍARI
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ESPECTROS

Henrik Ibsen | by Gustav Borgen
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DE ALGUM TEMPO A ESTA PARTE | DE ALGÚN TIEMPO A ESTA PARTE

PROJECTO MAX AUB · ESPANHA · MÉXICO

de Max Aub
FRONTEIRAS DA MEMÓRIA | MEMORY FRONTIERS

“Isto o vi eu. E continuo viva. E ainda há quem não queira inteirar-se.”
“This I have seen. And I’m still alive. And there are still some who do not want to know.”
A dureza testemunhal é uma das principais qualidades deste texto seco e sórdido de Aub. Não quero ninguém
The testemonial hardness is one of the chief qualities of this dry and sordid text from Aub. I do not want anyone
me console, diz Emma Blumennthal ao resistir à tentação melodramática e ao esquecimento. Tenta mitigar a
to comfort me, "says Emma Blumennthal, resisting melodramatic temptation and oblivion. She tries to mitigate
sua própria amargura por todas as perdas, encontrando-lhes um sentido e uma missão. E a sua missão é o
her own bitterness for all the losses, finding them a sense and a mission. And her mission is the testimonial, the
Ignácio Garcia
testemunho, a presença e a denúncia: isso eu vi. Sim! E ainda estou viva. E ainda há quem não queira
presence and the denunciation: this I have seen. Yes! And I'm still alive. And there are still some who do not
inteirar-se. As suas palavras assumem uma dimensão enorme e justificam a sua presença diante de nós. Apesar do sofrimento, aquela
want to know. Her words take on an enormous dimension and justify their presence before us. Despite the suffering, this woman tortured by
mulher torturada pela vida e pela história decide ir em frente, viver, lutar e, acima de tudo, recordar, porque como diz: se não houver
life and by the story decides to go ahead, to live, to fight and, above all, to remember, because as she says: if there is no memory, why do
memória, para que se vive? Isto explica claramente a nossa proposta: romper as fronteiras do silêncio e do esquecimento. Por isso veio,
we live? This clearly explains our proposal: to break the frontiers of silence and oblivion. That is why it came, to let us observe its misery and
para que nos deixe observar sua miséria e degradação, por isso vamos pôr em cena este texto; para não esquecer aqueles que viveram
degradation, so let's put this text into play; in order not to forget those who have lived through these and other wars, to remind the victims
estas e outras guerras, recordar as vítimas dos totalitarismos aniquilantes e avisar para o perigo de uma sociedade que roça a debilidade.
of annihilating totalitarianisms and to warn of the danger of a society that breeds weakness. To claim the value of the theatre as a witness
Para reivindicar o valor do teatro testemunho do exílio, como um instrumento vivo e eficaz para interpelar a sociedade.
to exile, as a living and effective instrument to challenge society.
Ignácio Garcia
FICHA ARTÍSTICA | CAST AND CREW
autor | author Max Aub

vídeo | video Frederico Bustorff Madeira

encenação | direction Ignácio Garcia

som | sound design Pedro Pinto

tradução | translation: Ivonete da Silva Isidoro

elenco | cast Ana Bustorff *

cenografia | set design Alberto Péssimo
*Actriz convidada | * Guest actress

PROJECTO · MAX AUB

figurinos | costume Manuela Bronze
iluminação | lighting design Bogumił Palewicz
ESTREIA · 17 DE DEZEMBRO | PREMIERE · DECEMBER 17th

17 a 20 de Dezembro · [ December ] · 21h30
THEATRO CIRCO · BRAGA
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DE
ALGUM TEMPO
A ESTA PARTE

Max Aub | DR

13
15

Theatro Circo · Sala Principal | Theatro Circo · Main Hall
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A ANTIGA MULHER
HUMIDADE
DIÁRIO DE ADÃO E EVA
EM PESSOA
AMOR DE PERDIÇÃO
AUTO DA BARCA DO INFERNO
OS MÚSICOS DE BREMEN
AS CRIADAS
UM PICASSO
CONCERTO “À LA CARTE
JUSTIÇA
NO ALVO

Bárbara Colio
Mark Twain
Fernando Pessoa
Camilo Castelo Branco
Gil Vicente
Brothers_Grimm
Jean Genet
Jeffrey Hatcher
Franz Xaver Kroetz
Camilo Castelo Branco
Thomas Bernhard

Criação Artística · Artistic Creation

Roland Scimmelpfeennig

reprises
reposições

fronteiras | frontiers
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2019 | 2021

REPOSIÇÕES · 2019 · REPRISES
Como companhia de repertório visa rentabilizar os custos de produção das respectivas criações, prolongando a oferta junto dos
As a repertoire company, the TCB aims to monetize the production costs of the respective creations, extending the offer to the public and
públicos e permitindo a diversificação mensal da programação da CTB no Teatro Circo.
allowing the monthly diversification of the TCB's programming in Teatro Circo.
A CTB, mantem regularmente em repertório em média, cerca de 9/10 criações diferentes /ano. em 2019 estarão disponíveis as
The TCB regularly maintains in repertory, an average of 9/10 different creations /year. In 2019
seguintes criações:
the following creations will be available:
A ANTIGA MULHER de Roland Scimmelpfeennig
HUMIDADE* de Bárbara Cólio

DIE FRAU VON FRÜHER by Roland Schimmelpfennig
HUMEDAD* by Bárbara Cólio

DIÁRIO DE ADÃO E EVA* de Mark Twain
EM PESSOA**, a partir de Fernando Pessoa
AMOR DE PERDIÇÃO** de Camilo C. Branco

DIARY OF ADAM AND EVE* by Mark Twain
EM PESSOA**, based on texts by Fernando Pessoa
AMOR DE PERDIÇÃO** by Camilo C. Branco

ESPECTÁCULOS EM REPERTÓRIO 2019

AUTO DA BARCA DO INFERNO** de Gil Vicente

AUTO DA BARCA DO INFERNO ** by Gil Vicente
OS MÚSICOS DE BREMEN*** a partir de Irmãos Grimm
DIE BREMER STADTMUSIKANTEN*** based on Grimm Brothers
AS CRIADAS* de Genet
LES BONNES* by Jean Genet
UM PICASSO de Jeffrey Hatcher
A PICASSO by Jeffrey Hatcher
CONCERTO À LA CARTE de Franz Xaver-Kroetz
WUNSCHKONZERT by Franz Xaver-Kroetz
JUSTIÇA de Camilo Castelo Branco.
JUSTÇA by Camilo Castelo Branco
NO ALVO de Thomas Bernhard
AM ZIEL by Thomas Bernhard

*para programação nacional e internacional |** circuito escolar |***infantil/famílias
*for national and international programming |** for schools | *** for children and families
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A ANTIGA MULHER
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138ª Produção | 138th Production · 2018

A ANTIGA MULHER | DIE FRAU VON FRÜHE
de Roland Schimmelpfennig

Em 'A Antiga Mulher', Schimmelpfennig é o explorador de universos de luz e dos universos mais sombrios das nossas identidades
In "The Woman Before" Schimmelpfennig is the explorer of light and darker universes of our contemporary identities, where the balance
contemporâneas, lá onde o equilíbrio do feminino e do masculino está em jogo, numa confrontação essencial com os nossos valores
between feminine and masculine is at stake, in an essential confrontation with our values and our deepest aspirations. At the center of the
e com as nossas aspirações mais profundas. No centro do espectáculo, uma história tão antiga quanto a humanidade e, portanto,
show, a story as old as mankind, and therefore of a constantly renewed modernity: Romy, a former lover of Frank, married almost 20 years
de uma modernidade constantemente renovada: Romy, antiga amante de Frank, casado há quase 20 anos com Claudia, bate à
with Claudia, knocks on the door of the couple's apartment. She wants to find her first love, the man who promised her 24 years ago, that
porta do apartamento do casal. Ela quer encontrar o seu primeiro amor, o homem que lhe prometeu há 24 anos que a amaria para
would love her forever.
sempre.

FICHA ARTÍSTICA | CAST AND CREW

autor | author Roland Schimmelpfennig
tradução | translation Rui Madeira e Sílvia Brito
encenação | direction Toni Cafiero
cenografia | set design Acácio de Carvalho e Toni Cafiero
guarda-roupa| wardrobe Manuela Bronze e Toni Cafiero
desenho de luz | lighting design Jean-Pascal Pracht

REPOSIÇÃO · A ANTIGA MULHER

criação de vídeo e som| sound and video design Luís Rosa Lopes
coreografia| choreography Rosália Passinhas
selecção musical | musical selection Toni Cafiero
elenco | cast André Laires, Carlos Feio, Eduarda Filipa, Solange Sá e Sílvia Brito

8, 9, 10 de Janeiro · [ January ] · 15h00 · 21h30
8, 9, 10 de Outubro · [ October ] · 21h30

2 e 3 de Março · [ March ] · 15h00 · 21h30

THEATRO CIRCO · BRAGA

TEATRO MUNICIPAL JOAQUIM BENITE · ALMADA
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CONCERTO
“À LA CARTE
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100ª Produção | 100rd Production · 2009

CONCERTO “ À LA CARTE ” | WUNSCHKONZERT
de Franz Xaver Kroetz

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
This CONCERT “ À LA CARTE ”is a cold, real to the bone look at the life of more and more women in every city. It's a reversed social
a comédia social ao contrário. Se até aos anos setenta a tese era que o casamento seria uma invenção da burguesia e da classe dirigente
comedy. If until the 1970s the established view was that marriage would be an invention of the bourgeoisie and the ruling class to keep
para manter a fortuna e o património no seio da família e confiado aos herdeiros. Hoje, essa falsa moral ruiu e sobre a pressão do neo-libfortune and heritage within the family and entrusted to its heirs. Today, that false morality has collapsed, and pressured by neo-liberalism,
eralismo, a mulher é cada vez mais colocada entre o mercado da precariedade generalizada, com retorno à ideologia do casamento
women are increasingly placed in the generalized precariousness market, with a return to the ideology of marriage as a mean to economic
numa perspectiva de sobrevivência económica. Uma moral modernizada. Mas a realidade é cada dia mais cruel, depois dos preconsurvival. A modernized morality. But the reality is more ruthless every day. Beyond the prejudices of male domination, we have two increasceitos da dominação masculina, temos dois mercados cada vez mais competitivos: o do trabalho e o do casamento. E a mulher cada
ingly competitive markets: the labour market and the marriage market. By choice, a painful one, by abandonment, by every step stronger
dia mais só. Por opção, dolorosa, por abandono, por razões a cada passo mais fortes e dramáticas. Há cada vez mais a Rua como
and more dramatic reasons. The Street is a more and more growing space for the dignity spectacle that wants to keep itself, and the house,
espaço de espectáculo da dignidade que se quer manter e a casa, o dentro de casa, o interior, como espaço prisão que garante a
its interior, as a prison space that grants Freedom for us to strip that social uniform. And there, in that “theatre” the solitude, the cruelty of
Liberdade para que nos possamos despir dessa farda social. E aí, nesse “teatro” a solidão, a crueldade da vida, torna-nos fantoches de
life, turn us into puppets of ourselves…
nós mesmos...
Mas é também uma Homenagem a todas as Mulheres que não são acontecimento.
But it is also a Tribute to all Women that are not an event.

Rui Madeira

FICHA ARTÍSTICA | CAST AND CREW
autor | author Franz Xaver Kroetz
tradução | translation Maria Adélia Silva Melo
encenação | direction Rui Madeira
assistentes de encenação | stage assistants Frederico Bustorff Madeira, Solange Sá
figurinos | costume design Sílvia Alves
REPOSIÇÃO · CONCERTO “ À LA CARTE ”

desenho de som | sound design Pedro Pinto*
desenho de luz | lighting design Fred Rompante
fotografia | photography Paulo Nogueira
cenografia e design gráfico | scenography and graphic design Carlos Sampaio
elenco | cast Ana Bustorff
[Utilização do programa n.º 56 – “Paixões Cruzadas” de António Macedo e António Cartaxo, emitido pela Antena 1]
*centro de criação de vídeo e som / Maria Augusta Produções** video and sound creation center · Maria Augusta Productions
6 a 9 de Janeiro · [ January ] · 21h30 | 10 de Fevereiro · [ February] ·17h00
TEATRO DO BAIRRO · LISBOA
22 a 24 de Janeiro · [ January ] · 21h30

15 de Fevereiro · [ February] · 21h30

THEATRO CIRCO · BRAGA

TEATRO DIOGO BERNARDES · PONTE DE LIMA
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AMOR DE PERDIÇÃO

23

AMOR DE PERDIÇÃO | AMOR DE PERDIÇÃO

133ª Produção | 133rd Production · 2017

de Camilo Castelo Branco

Depois de, em 2016, ter estreado a tragicomédia "Justiça", a CTB regressa a Camilo Castelo Branco com este "Amor de Perdição", um
After, in 2016, having premiered the tragicomedy "Justice", TCB returns to Camilo Castelo Branco with this "Love Of Perdition", a show-lesespectáculo-aula, destinado em particular ao circuito escolar, um dos vectores de criação da Companhia. Este espectáculo integra, na
son, aimed particularly at the school circuit, one of the vectors of the Company's creation. This show integrates, in its conception, the exhibisua concepção, a exposição de mecanismos da prática teatral (leitura, análise literária, análise dramatúrgica, construção da personagem
tion of mechanisms of theatrical practice (reading, literary analysis, dramaturgical analysis, character construction and creation of the
e criação da cena) contribuindo assim para o estudo do texto literário, para o gosto pela leitura e para o entendimento da prática teatral,
scene), thus contributing to the study of the literary text, the taste for reading and for the understanding of the theatrical practice, in an active
numa interrogação activa dos parâmetros e metas para a “Educação Literária” do programa de Português para o Ensino Secundário que
interrogation of the parameters and goals for the "Literary Education" of the Portuguese program for Secondary Education that propose a
propõem uma leitura muitíssimo reduzida da obra (Introdução, Conclusão, e mais dois capítulos de XX). Professores e alunos, bem como
very reduced reading of the work (Introduction, Conclusion, and two other chapters out of XX). Teachers and students, as well as the general
público em geral, poderão assistir neste ensaio teatral da novela de Camilo ao desmontar de questões sobre o desenvolvimento da
public, will be able to watch in this theatrical essay of the Camilo’s novel the disassembling of questions on the development of the action,
acção, a construção do enredo, o percurso das personagens, as estratégias narrativas dos actos praticados, a crítica directa e irónica à
the construction of the plot, the route of the characters, the narrative strategies of the acts practiced, the direct and ironic criticism to society,
sociedade, a multiplicidade da linguagem, o comprometimento do autor-narrador e o papel do leitor/espectador.
the multiplicity of language, the commitment of the author-narrator and the role of the reader / spectator
Sílvia Brito
FICHA ARTÍSTICA | CAST AND CREW

autor | author Camilo Castelo Branco
encenação e fixação de texto | direction and text setting Sílvia Brito
cenografia | sets António Jorge
REPOSIÇÃO · AMOR DE PERDIÇÃO

figurinos | costume design Manuela Bronze
caderno pedagógico | pedagogical notebook Ana Cristina Oliveira, Céu Costa, José Barros, Paulo César
design gráfico | graphic design Carlos Sampaio
fotografia | photography João Vilares
elenco | cast André Laires, António Jorge, Carlos Feio, Eduarda Filipa, Rogério Boane, Solange Sá

29 e 30 de Janeiro · [ January ] · 28 e 29 de Maio · [ May ] ·11h00 · 15h00
THEATRO CIRCO · BRAGA
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130ª Produção | 130rd Production · 2016

AS CRIADAS | LES BONNES
de Jean Genet

Como numa matrioska o texto dentro do texto dentro do testo, como numa história que se repete sem fim como duas irmãs devotas e humilAs in a matrioska the text within the text within the cover, as a story that repeats itself endlessly as two devout and humble sisters as in an
des como numa cebola que se descasca como numa vida que se vive como o prazer de um serial killer como duas criadas que vestem
onion which peels itself as a life that is lived as the pleasure of a serial killer as two maids who dress the mistress' gestures as adrenaline
gestos da patroa como que adrenalina que se experimenta como duas irmãs que treinam o ódio para atingir o indizível como numa
that is experienced as two sisters who train the hate to achieve the unspeakable as in a blood alliance as in a rosary endlessly prayed in
aliança de sangue como num terço que se reza sem fim como que em voz baixa como duas irmãs curvadas como o cuspo que nos sai
low voice as two sisters bended like the spit that comes out of our mouth as the gob that's swallowed and squeezes our gorge as Freedom
da boca como o escarro que se engole e nos aperta a goela como se vive a Liberdade como o suor duma penetração anal como um
is lived as the sweat of an anal penetration as a gnashing of teeth in an ice cold silence as a piece of meat that comes out from the hot
ranger de dentes num silêncio de gelo como um pedaço de carne que sai quente do forno e como entra à força na boca do corpo como
oven and forces itself in the body's mouth as we put makeup on Solitude two bodies fight as two mouths open as two mouths close as time
se maquilha a Solidão como dois corpos se combatem como duas bocas se abrem como duas bocas se fecham como o tempo do silêncio
of silence as when nothing is heard as the word: LOVE !
como quando nada se escuta como a palavra: AMOR !

FICHA ARTÍSTICA | CAST AND CREW
autor | author Jean Genet

AS
CRIADAS

dramaturgia e encenação | dramaturgy and direction Rui Madeira
tradução | translation Rui Madeira, Eduardo Tolentino de Araújo
cenografia | set design Acácio de Carvalho
figurinos | costume design Manuela Bronze
assistente de encenação | direction assistant Eduarda Filipa
desenho de luz | lighting design Nilton Teixeira

REPOSIÇÃO · AS CRIADAS

design gráfico | graphic design Carlos Sampaio
fotografia | photography Paulo Nogueira
elenco | cast Rita Machado, Sílvia Brito, Solange Sá

26 a 28 de Fevereiro · [ February ] · 21h30
THEATRO CIRCO · BRAGA

26

Rui Madeira

DIÁRIO DE ADÃO E EVA
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DIÁRIO DE ADÃO E EVA | DIARY OF ADAM AND EVE

136ª Produção | 136th Production · 2018

de Mark Twain

Mark Twain escreveu o “Diário de Adão e Eva” nos finais do século XIX, início do século XX. É uma narrativa literária que tendo sido
Mark Twain wrote the “Diary of Adam and Eve” in the late nineteenth century, early twentieth century. It is a literary narrative that being
polémica à época da sua publicação propõe uma visão humorada sobre o enlace amoroso dessas duas criaturas bíblicas. Nos dias de
controversial at the time of its publication proposes a humorous vision on the love connection of these two biblical creatures.
hoje, as confidências de Adão e Eva, as suas diatribes, continuam a deliciar os leitores do escritor americano e, espera-se, os espectadoNowadays, the confidences of Adam and Eve, their diatribes, continue to delight the readers of the American writer and, hopefully,
res da adaptação teatral que se prepara.
the viewers of the theatrical adaptation that is being prepared.

FICHA ARTÍSTICA | CAST AND CREW
autor | author Mark Twain
dramaturgia e encenação | dramaturgy and direction Abel Neves
Pinturas | set design Alberto Péssimo
construção do cenário adereços e máscaras I scenario construction, props and masks António Jorge
apoio à construção do cenário | support for the scenario construction Fernando Gomes
figurinos | costume design Filipa Martins
desenho de luz | lighting design Nilton Teixeira

REPOSIÇÃO · DIÁRIO DE ADÃO E EVA

desenho de som | sound design Pedro Pinto
elenco | cast André Laires, Carlos Feio, Eduarda Filipa, Solange Sá

12 de Março · [ March ] · 21h30 ·13 de Março · 15h00 e 21h30
14 de Março ·11h00

16 de Março · [ March ] · 21h30

THEATRO CIRCO · BRAGA

TEATRO LETHES · FARO

28

AUTO
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DO
INFERNO
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AUTO DA BARCA DO INFERNO | AUTO DA BARCA DO INFERNO

98ª Produção | 98th Production · 2007

de Gil Vicente

Será que a maledicência, o orgulho, a usura, a concupiscência, a venalidade, a petulância, o fundamentalismo, a inveja, a mesquinhez,
Does evil speech, pride, usury, concupiscence, venality, petulance, fundamentalism, envy, pettiness, false Christian moralism... have a
o falso moralismo cristão… têm entrada directa no Paraíso? Ou terão de passar pelo Purgatório? Ou vão directamente ao Inferno? E a
direct entrance into Paradise? Or will they have to go through Purgatory? Or go straight to Hell? And on foot, hopping or flying?
pé, de pulo ou voo? Aliás, onde fica e como designamos o Lugar onde estamos? O que é a margem? E que paraíso buscamos? Uma
As a matter of fact, where is it and how do we call the place where we are? And what paradise do we seek? A revision of the Theater
revisão da Companhia de Teatro de Braga, em demanda da modernidade sobre o texto Vicentino e o prazer do jogo teatral.
Company of Braga, in demand of the modernity on the Gil Vicente’s text and the pleasure of the theatrical game.
Um espectáculo sobre a nossa memória identitária.
A show about our identity memory.
Rui Madeira
FICHA ARTÍSTICA | CAST AND CREW

autor | author Gil Vicente
encenação | direction Rui Madeira
espaço cénico | set design Rui Madeira
figurinos | costume design Sílvia Alves
desenho de som | sound design Pedro Pinto*
REPOSIÇÃO · AUTO DA BARCA DO INFERNO

desenho de luz | lighting design Nilton Teixeira
fotografia | photography Manuel Correia, Paulo Nogueira
design gráfico | graphic design Carlos Sampaio
elenco | cast André Laires, António Jorge, Carlos Feio, Jaime Soares, Rogério Boane, Solange Sá, Sílvia Brito

* centro de criação de vídeo e som · Maria Augusta Produções | video and sound creation center · Maria Augusta Produtions

19 a 21 de Março · [ March ] ·11h00 · 15h00
THEATRO CIRCO · BRAGA

30

HUMIDADE

Room In New York | Edward Hopper

31

HUMIDADE | HUMEDAD

135ª Produção | 135th Production · 2018

de Bárbara Colio

Vindos dos outros lados do mundo, Ela e Ele, o Outro e a Outra, Um e Uma, “desencontram-se” num hostel de uma cidade húmida (Braga,
Coming from other parts of the world, Her and Him, are lost in a hostel of a damp city (Braga, Santiago). Crossroads of lives in journey,
Santiago). Cruzamentos de vidas em viagem, presas pela chave da porta. A fobia do encontro no enquadramento da foto, a vontade de
locked by the key door. The phobia of meeting in the photo framing, the will to act in the Skype and the loneliness that the drizzling rain
representar no Skype e a solidão que a chuva miudinha acentua. Parafraseando Hopper, não existe uma distância demasiado fria. A
enhances. Quoting Hopper, there is no distance that’s too cold. The thing was been seen. Time stopped. And the characters live a passioncoisa foi vista. O tempo parou. E os personagens vivem um acontecimento apaixonante, num quadro do desespero da nossa
ate event, in the desperate picture of our contemporaneity.
contemporaneidade.

FICHA ARTÍSTICA | CAST AND CREW
autor | author Bárbara Colio
tradução | translation Ivonete da Silva Isidoro
encenação | direction Rui Madeira
cenografia | set design Acácio Carvalho
figurinos | costume design Manuela Bronze
desenho de luz | lighting design Nilton Teixeira
desenho de som | sound design Pedro Pinto
vídeo | video Maria Augusta Produções
elenco | cast Solange Sá, André Laires

REPOSIÇÃO · HUMIDADE

Apoio:

DIA MUNDIAL DO TEATRO | 27 DE MARÇO · MARCH 27th · World Theatre Day
25 a 27 de Março · [ March ]

TEATRO DE LA ESTACIÓN · SARAGOÇA

3 a 5 de Setembro [ September ] · 21h30
THEATRO CIRCO · BRAGA

8 de Novembro · [ November ]

[ Data a definir ] LA NAVE DEL DUENDE · CÁCERES
[ Data a definir ] TEATRO LA FUNDICIÓN DE SEVILLA · SEVILHA

32

130ª Produção | 130th Production [2016]

OS
MÚSICOS
DE
BREMEN

33

123ª Produção | 123rd Production · 2014

OS MÚSICOS DE BREMEN | DIE BREMER STADTMUSIKANTEN
a partir do conto dos Irmãos Grimm e relato de oral de Joaquim Peças

Propor ao jovem público uma metafórica reflexão sobre a velhice e a sua marginalidade numa sociedade de produção e consumismo é
The desire of this show is to propose to the young audience a metaphorical reflection on old age and its marginality in a society of produco desejo deste espectáculo. Que presente ou futuro podem ter quatro velhos animais que já não são úteis? Resta-lhes o sonho e a utopia
tion and consumerism. What present or future may have four old animals that are no longer useful? They remain the dream and the utopia
de que unidos poderão construir: ser músicos numa banda de sons imaginários. Partiremos portanto todos a procura de um território livre
that united they can achieve: to be musicians in a band of imaginary sounds. Therefore, we will all go in search of a free and fair territory:
e justo: Bremen, a cidade onde todos são aceites.
Bremen, the city where all are accepted.
Atores/cantores e músicos em cena, que contam e vivem esta história confiando na inteligência das crianças e no seu gosto pelo jogo.
Actors/singers and musicians on stage who tell and live this story relying on the intelligence of the children and their taste for the game.J
José Caldas
FICHA ARTÍSTICA | CAST AND CREW
poemas | poems Eugénio de Andrade, Afonso Lopes Vieira
dramaturgia e encenação | dramaturgy and direction José Caldas
cenografia e figurinos | set and costume design Marta Silva
desenho de luz | lighting design Nilton Teixeira
fotografia | photography Paulo Nogueira
design gráfico | graphic design Paulo Nogueira
música original | original music Alberto Fernandes

REPOSIÇÃO · DIÁRIO DE ADÃO E EVA

arranjos | arrangements Rui Souzza, Alberto Fernandes, Pedro Oliveira
gravação nos | recording at Estúdios CEAPT
direcção de produção musical | musical direction production Rui Souzza
captação e mistura | capture and mix Pedro Oliveira
masterização | mastering Pedro Oliveira, Alberto Fernandes
elenco | cast André Laires, António Jorge, Carlos Feio, Rogério Boane, Sílvia Brito
17 de Fevereiro · [ February ] · 16h00
TEATRO DO MONTEMURO
16 a 18 de Abril · [ April ] ·11h00 · 15h00
THEATRO CIRCO · BRAGA
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122ª Produção | 122nd Production · 2014

UM PICASSO | A PICASSO
de Jeffrey Hatcher

Foi ainda no Espaço Alternativo que o grupo TAPA, trazido pela Cena Lusófona, apresentou três peças do seu repertório. Lá se vão treze
It was also in the alternative space that the TAPA Group, brought by the Cena Lusófona, presented three pieces of their repertoire. Thirteen
anos. De lá pra cá o Theatro Circo deixou de ser um buraco de terra e renasceu em todo o seu esplendor, onde em 2012 tive oportuniyears are gone. Since then, the Theatro Circo has ceased to be a hole in the earth and has been reborn in all its splendor, where in 2012
dade de apresentar 12 Homens e uma Sentença na sala principal e Retratos Falantes na sala menor, ambos dirigidos por mim. Durante
I had the opportunity to present 12 Men and one Verdict in the main room and Speaking Portraits in the smaller room, both directed by
esse tempo muitos encontros e conversas entre a Companhia de Teatro de Braga e o grupo TAPA geram enfim “Um Picasso”, discussão
me. During this time many meetings and conversations between the Braga Theater Company and the TAPA group finally generate "A Picassobre o sentido e responsabilidade da arte na época em que vivemos, tema recorrente no diálogo desses dois conjuntos. É assim que
so", a discussion about the meaning and responsibility of art in the period in which we live, a recurring theme in the dialogue of these two
Ana e depois a Solange, o Rui e eu nos lançamos nessa viagem que começa agora e esperamos que seja mais longa possível.
groups. This is how Ana and then Solange, Rui and I embarked on this journey that begins now and hopefully is as long as possible.
Eduardo Tolentino de Araújo
FICHA ARTÍSTICA | CAST AND CREW
autor | author Jeffrey Hatcher
tradução | translation Brian Head
encenação | direction Eduardo Tolentino de Araújo*
espaço cénico | set design Eduardo Tolentino de Araújo
figurinos | costume design Manuela Bronze
desenho de som | sound design Pedro Pinto**
desenho de luz | lighting design Antonio Simón
fotografia | photography Paulo Nogueira
design gráfico | graphic design Carlos Sampaio
criação vídeo | video creation Frederico Bustorff**

REPOSIÇÃO · UM PICASSO

elenco | cast Rui Madeira, Solange Sá
*Diretor do Grupo TAPA, fundado em 1979 no Rio de Janeiro | director of Grupo Tapa, founded in 1979 in Rio de Janeiro|
** centro de criação de vídeo e som · Maria Augusta Produções ** video and sound creation center · Maria Augusta Productions
30 de Março · [ March ] · 21h30

29 de Junho · [ June ] · 21h30

TEATRO ART'IMAGEM · MAIA

TEATRO MUNICIPAL SÁ DE MIRANDA · VIANA DO CASTELO

16 a 18 de Maio · [ May ] · 21h30

18 de Outubro · [ October ] · 21h30
CASA DAS ARTES DE FELGUEIRAS · FELGUEIRAS

THEATRO CIRCO · BRAGA
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125ª Produção | 125th Production · 2015

NO ALVO | AM ZIEL
de Thomas Bernhard

REPOSIÇÃO · NO ALVO

O que está em causa é o próprio Teatro: a Sala, os Artistas e o Público. Parece que os europeus ainda não entenderam até onde nos
What is at stake is the Theater itself: the Hall, the Artists and the Audience. It seems that the Europeans still don´t understand how far the
trouxe a Segunda Guerra. Há hoje uma geração de náufragos nesta Europa, que luta ferozmente para voltar à tona, sem memória
World War II has brought us. There is today a generation of shipwrecked people in this Europe, struggling fiercely to return to the surface,
colectiva e com profundo sentido de revanche. São reais, concretos, encantatórios e acreditam que esta Europa pode voltar a ser a sua
with no collective memory and a deep sense of revenge. They are real, concrete, enchanting and believe that this Europe can once again
Europa, a da barbárie. Personagens asfixiadas em casacas de medo a investirem contra a Cidade. O desamor ou ódio, como estratégia
be their Europe, that of barbarism. Characters suffocated in fear coats to invest against the City. The lack of love or hate, as the strategy
que resta para a sobrevivência. A Mãe, a Filha, o Escritor dramático, a Criada, não estão apenas sós, uns contra os outros. Eles exibem,
that remains for survival. The Mother, the Daughter, the Dramatic Writer, the Maid, are not alone, one against the other. They display, too,
também, numa nudez “despudorada” os mecanismos dos cérebros. Num crepuscular “quadro de família” emerge a Figura da Mãe que
in "shameless" nudity the mechanisms of the brains. In a crepuscular "family frame" emerges the Figure of the Mother who makes her life
faz a sua Vida semeando a Morte à sua volta. Ela, que só desejava ver o mar e perceber as marés. Que partiu de mala vazia e para a
sowing the Death around her. She, who only wanted to watch the sea and understand the tides. That left with an empty suitcase and to fill
encher passou por cima de Tudo. Sim, a imundície diz ela prolifera por todo o lado, no teatro, na fábrica, nos operários, sim… há 60,
it stepped over Everything. Yes, the filth she says it proliferates everywhere, in the theater, in the factory, in the workers, yes... 60 years
há setenta anos “que os trabalhadores triunfam / mas isso ainda os nossos não entenderam / os trabalhadores triunfam / eles têm o
ago, 70 years ago "the workers triumph / but this ours still don’t understand / the workers triumph / they have the
caderno na mão / ditam determinam / arruínam-nos completamente… como tu não percebes nada de chá / também não fazes ideia
Notebook in their hands / dictate determine / ruin us completely... as you don’t understand anything about tea / you also have no idea
da história do mundo minha filha.” (in No Alvo)
of the history of the world my daughter." (On The Mark)
Rui Madeira
FICHA ARTÍSTICA | CAST AND CREW

autor | author Thomas Bernhard

desenho de som | sound design Pedro Pinto

tradução | translation Anabela Mendes

desenho de luz | lighting design Nilton Teixeira

encenação | direction Rui Madeira

design gráfico | graphic design Paulo Nogueira

assistente de encenação | direction assistant António Jorge

fotografia | photography Paulo Nogueira

cenografia | set design Alberto Péssimo, Jorge Gonçalves

elenco | cast Eduarda Filipa, André Laires, Sílvia Brito, Solange Sá

figurinos | costume design Manuela Bronze
8 de Março · [ March ] · 21h30

14 de Maio · [ May ] · 21h30

CASA DAS ARTES · FELGUEIRAS

TEATRO DAS BEIRAS · COVILHÃ
27 de Setembro · [ September ] · 21h30

11 a 13 e 18 a19 de Junho · [ June ] · 21h30
THEATRO CIRCO · BRAGA

[ através do Teatro das Beiras ] TEATRO MUNICIPAL DA GUARDA · GUARDA
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121ª Produção| 121st Production · 2014

EM PESSOA | EM PESSOA
textos de Fernando Pessoa

Uma imensa humanidade é o que perpassa nas palavras de Fernando Pessoa, poeta e pensador maior da nossa literatura. Impregnadas de
An immense humanity is what permeates the words of Fernando Pessoa, poet and greatest thinker of portuguese literature. Steeped in
memória e sonho, de quotidianos cheios, afinal, de gestos inúteis, mas sobreviventes ao tempo eterno do mundo; palavras vitais de um espanto
memory and dream, full of everyday, anyway, useless gestures, but surviving the eternal time of the world; vital words of an initiatory
iniciático que desnuda o absurdo da vida-morte sob a camada implacável da pulsão artística.
amazement that bare the absurdity of life‐death under the relentless layer of artistic instinct.
Este espectáculo tem como foco o processo/drama da criação artística como terreno de busca de uma identidade; letras, vozes, corpos
This show focuses on the process/drama of artistic creation as ground search of an identity; letters, voices, multiple bodies, the different
múltiplos, distintos nas formas de Caeiro, Campos e Reis, procuram afirmar a sua originalidade e a sua diferença mas, sabemos, todo o seu
forms of Caeiro, Reis and Campos, seek to assert their originality and their difference but we know its full meaning and meets the complex
sentido se reúne no universo complexo e inominável de um só Pessoa, estilhaçado.
universe of one nameless Pessoa, shattered.
Em corpo-presente, no palco, será possível resgatar essas centelhas fulgurantes de lucidez e criação, alimento intemporal? Esperamos que sim.
In this body present, onstage, can we redeem these glittering sparks of lucidity and creation, timeless food? We hope so.
Sílvia Brito
FICHA ARTÍSTICA | CAST AND CREW
textos de | texts by Fernando Pessoa
dramaturgia e encenação | dramaturgy and direction Sílvia Brito
espaço cénico | set design António Jorge
criação vídeo | video creation Federico Bustorff Madeira*
desenho de som | sound design Pedro Pinto*
desenho de luz | lighting design Nilton Teixeira
fotografia | photography Paulo Nogueira
design gráfico | graphic design Carlos Sampaio

REPOSIÇÃO · EM PESSOA

voz-off (The Poem) | voice-over (The Poem) Solange Sá
elenco | cast André Laires, António Jorge, Eduarda Filipa
*centro de criação de vídeo e som · Maria Augusta Produções | * video and sound creation center · Maria Augusta Produtions
24 de Maio · [ May ] · 21h30
TEATRO GUIRIGAI · BADAJÓZ

o
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visit and host
visitar e acolher

fronteiras | frontiers
Viagem · Travel
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2019 | 2021

VIAGEM | TRAVEL
visitar e acolher | visit and host

CIRCULAÇÃO, NACIONAL E INTERNACIONAL | NATIONAL AND INTERNATIONAL CIRCULATION
A Circulação regional, nacional e internacional de criações teatrais da CTB, visa a sua afirmação e reconhecimento artístico do projecto.
The regional, national and international Circulation of TCB's theatrical creations, aims at its artistic statement and recognition of the
Potencia a sua capacidade de resposta a propostas variadas, nacionais e estrangeiras, quanto às condições técnicas dos equipamentos
project. It strengthens its ability to respond to a variety of proposals, both national and foreign, regarding the technical conditions of the
e perspetivas de programação. Em 2019 a CTB apresentará espectáculos nas seguintes cidades portuguesas:
equipment and programming perspectives. In 2019 TCB will perform shows in the following Portuguese cities

1.Na Região; Barcelos, Ponte de Lima, Vila Verde, Famalicão, Felgueiras e Marco de Canaveses.
2.Fora da Região; Faro, Évora, Almada, Lisboa, Montemuro, Covilhã, Porto, Viana do Castelo, Vila Nova de Cerveira.
Em processo de definição, Figueira da Foz, Coimbra, Estarreja, Sines, Santarém.
3.Internacionalmente; Badajoz, Cáceres, Sevilha, Saragoza, Valência, Astúrias, A Estrada e Santiago de Compostela, em
Espanha. Caglíari e Ólbia e Sassari em Itália. Kkherson e Kiev, na Ucrânia. Num total nacional de 20 cidades e um total
de 11, cidades estrangeiras, em 3 países diferentes.

VIAGEM · ACOLHIMENTO · 2019

1.Within the Region; Barcelos, Ponte de Lima, Vila Verde, Famalicão, Felgueiras and Marco de Canaveses.
2.Outside the Region; Faro, Évora, Almada, Lisbon, Montemuro, Covilhã, Oporto, Viana do Castelo, Vila Nova de Cerveira.
To be determined, Figueira da Foz, Coimbra, Estarreja, Sines, Santarém.
3. Abroad; Badajoz, Cáceres, Seville, Saragoza, Valencia, Asturias, Estrada and Santiago de Compostela, in Spain.
Caglíari, Olbia and Sassari in Italy. Kherson and Kiev in Ukraine. In total, 20 cities in Portugal and 11 foreign cities in 3
different countries.
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VIAGEM | ACOLHIMENTO
ACOLHIMENTO | HOSTING
NACIONAL E INTERNACIONAL | NATIONAL AND INTERNATIONAL
A CTB programa regularmente no seu espaço de residência, Teatro Circo, bem como no Teatro Gil Vicente de Barcelos, Casa das Artes
The regional, national and international Circulation of TCB's theatrical creations, aims at its artistic statement and recognition of the
de Felgueiras e Teatro Diogo Bernardes, de Ponte de Lima, ao abrigo de protocolos de colaboração ou parceria, criações de estruturas
project. It strengthens its ability to respond to a variety of proposals, both national and foreign, regarding the technical conditions of the
nacionais e estrangeiras com quem colabora regularmente. Em 2019, acolherá nestes teatros as seguintes companhias nacionais e
equipment and programming perspectives. In 2019 TCB will perform shows in the following Portuguese cities.
estrangeiras:
ESTRUTURAS NACIONAIS | NATIONAL STRUCTURES
Teatro Art’Imagem | Porto | http://www.teatroartimagem.org
Teatro Regional da Serra do Montemuro | Campo Benfeito | https://teatromontemuro.com
Teatro do Bairro | Lisboa | http://www.teatrodobairro.org
CENDREV – Centro Dramático de Évora | Évora | http://www.cendrev.com
Companhia de Teatro de Almada | Almada | https://ctalmada.pt
ACTA – A Companhia de Teatro de Algarve | Faro | http://www.actateatro.org.pt
Teatro do Noroeste – Centro Dramático de Viana | Viana do Castelo | http://centrodramaticodeviana.com
Teatro das Beiras | Covilhã | http://www.teatrodasbeiras.pt
Dogma\12 | Viana do Castelo | https://daniella1013.wixsite.com/meusite
ESTRUTURAS ESTRANGEIRAS | FOREIGN STRUCTURES
La Nave del Duende – Karlik Danza Teatro | Cáceres, Espanha | https://www.lanavedelduende.com
Teatro Guirigai | Badajoz, Espanha | http://www.guirigai.com
Tranvia Teatro – Teatro de la Estación | Saragoça, Espanha | http://teatrodelaestacion.com
Akròama – Teatro Stabile di Innovazione | Cagliari, Itália | http://www.akroama.it
Teatro Académico Musical e Dramático de Kherson M. Kulish | Kherson, Ucrânia | http://www.teatrkulisha.org
Word and Voice | Lviv, Ucrânia | http://wordvoice.org/en/word-and-voice
Grupo Tapa | São Paulo, Brasil | https://www.grupotapa.com.br

A CTB colabora estreitamente com o Pelouro da Cultura do Município de Braga, na programação internacional do Festival MIMARTE.
TCB closely collaborates with the Cultural Sector of the Municipality of Braga, in the international program of the MIMARTE Festival
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VIAGEM · ACOLHIMENTO · 2019

La Fundición de Sevilha | Sevilha, Espanha | http://www.fundiciondesevilla.es/web
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VIAGEM · ACOLHIMENTO · 2019

VIAGEM | TRAVEL

ACOLHIMENTO | HOSTING
FEVEREIRO | FEBRUARY
O TRIUNFO SOBRE OS PORCOS · [ Dogma\12 · VIANA DO CASTELO · · PORTUGAL ]
13 de Fevereiro | 11h00 e 15h00 · THEATRO CIRCO [PA] · BRAGA

> https://daniella1013.wixsite.com/meusite

MARÇO | MARCH
O BARBEIRO DE SEVILHA · [ CTALMADA · ALMADA · PORTUGAL ]
> https://ctalmada.pt

27 de Março | 11h00 e 15h00 · THEATRO CIRCO [PA] · BRAGA
ABRIL | APRIL
JUDAS · [ TEATRO DE KHERSON · UCRÂNIA ]

> http://www.teatrkulisha.org

2 e 3 de Abril | 21h30 · THEATRO CIRCO [PA] · BRAGA
5 de Abril | 21h30 · TEATRO GIL VICENTE · BARCELOS
SIGUE LA TORMENTA · [ TEATRO DE LA ESTACIÓN · SARAGOÇA · ESPANHA]

> http://teatrodelaestacion.com

23 de Abril | 21h30 · THEATRO CIRCO [PA]
MAIO | MAY

O IMPROVÁVEL · [ ACTA – A COMPANHIA DE TEATRO DE ALGARVE · FARO · PORTUGAL ]
> http://www.actateatro.org.pt

23 de Maio | 21h30· THEATRO CIRCO [PA] · BRAGA
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VIAGEM | TRAVEL

ACOLHIMENTO | HOSTING
JULHO | 1 > 10 | JULY
MIMARTE · [ FESTIVAL DE TEATRO DE BRAGA]

[ BRAGA THEATER FESTIVAL ] · MIMARTE

LA PRIMERA OBRA DE ARTE · [ TEATRO LA FUNDICIÓN DE SEVILLA · ESPANHA ]
> http://www.fundiciondesevilla.es/web

[ Data a defenir ] · ROSSIO DA SÉ · BRAGA

EL PÍCARO RUZANTE · [ TEATRO GUIRIGAI · BADAJOZ · ESPANHA ]
> http://www.guirigai.com

[ Data e local a defenir ] · ROSSIO DA SÉ · BRAGA
O TORNIQUETE · [ GRUPO TAPA · S.PAULO · BRASIL ]

> https://www.grupotapa.com.br

[ Data a defenir ] · ROSSIO DA SÉ · BRAGA
ENTREMEZES · [ TEATRO DAS BEIRAS · COVILHÃ · PORTUGAL ]

> http://www.teatrodasbeiras.pt

[ Data a defenir ] · ROSSIO DA SÉ · BRAGA
REJOICE · [ WORD AND VOICE · LVIV · UCRÂNIA ]
6 de Julho | 21h30 · MARCO DE CANAVEZES

> http://wordvoice.org/en/word-and-voice

7 de Julho | 21h30 · CASA DAS ARTES · FELGUEIRAS
O TORNIQUETE · [ GRUPO TAPA · S.PAULO · BRASIL ]
6 de Julho | 21h30 · TEATRO GIL VICENTE · BARCELOS [ Feira do Livro ]
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> https://www.grupotapa.com.br

VIAGEM | TRAVEL

ACOLHIMENTO | HOSTING
SETEMBRO | SEPTEMBER
OS ANOS QUE ABALARAM O (NOSSO) MUNDO · [ TEATRO ART'IMAGEM · MAIA · PORTUGAL ]
24 de Fevereiro | 21h30 · THEATRO CIRCO [SP] · BRAGA

> http://www.teatroartimagem.org

OUTUBRO | OCTOBER
LA VIDA DE LOS SALMONES · [ LA NAVE DEL DUENDE – KARLIK DANZA TEATRO · CÁCERES · ESPANHA ]
19 de Outubro | 21h30 · TEATRO GIL VICENTE · BARCELOS

> https://www.lanavedelduende.com

ROTTWEILER · [ TEATRO DO NOROESTE – CENTRO DRAMÁTICO DE VIANA · VIANA DO CASTELO · PORTUGAL ]
[ Data a defenir ] · THEATRO CIRCO [PA] · BRAGA

> http://centrodramaticodeviana.com

NOVEMBRO | NOVEMBER
COMO SABER O QUE NÃO DIZER · [ TEATRO DO BAIRRO · LISBOA · PORTUGAL ]
12 e 13 de Novembro | 21h30 · THEATRO CIRCO [SP] · BRAGA

> http://www.teatrodobairro.org

OS 4 CLOWNS DO APOCALIPSE · [ TEATRO REGIONAL DA SERRA DO MONTEMURO | CAMPO BENFEITO · PORTUGAL ]
16 de Novembro | 21h30 · TEATRO GIL VICENTE · BARCELOS

> https://teatromontemuro.com

APOCALIPSE HOJE · [ CENDREV – CENTRO DRAMÁTICO DE ÉVORA · ÉVORA · PORTUGAL ]
19 de Novembro | 21h30 · THEATRO CIRCO [SP] · BRAGA

> http://www.cendrev.com
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Comunidade de Leituras Encenadas · 2017 · Staged Readings Community
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maria augusta productions
maria augusta produções

audience training
formação de públicos

Residências Artísticas · Artistic Residency

fronteiras | frontiers
Oficinas · Workshops

2019 | 2021

BRAGACULT | MARIA AUGUSTA PRODUÇÕES

EDIFICATION OF AUDIENCES

FORMAÇÃO DE PÚBLICOS

OFICINAS | RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS · WORKSHOPS | ARTISTIC RESIDENCIES

Este domínio continuará estruturado no BragaCult.3-dar a volta à cabeça! Projeto em parceria, com várias instituições da Cidade e que
This field will continue to be structured in BragaCult.3-make heads spin! The project develops in partnership with several institutions of the
nas suas múltiplas Oficinas aproveitará muito das relações internacionais da CTB. É relevante neste domínio, o projeto de Residências
City, and multiple Workshops will take advantage of the TCB’s international relations. It is relevant in this area, the project of Artistic
Artísticas, para jovens artistas nacionais e estrangeiros e as Oficinas Media Arts, da responsabilidade da Maria Augusta produções
Residencies, for young national and foreign artists and the Media Arts Workshops is the responsibility of Maria Augusta Productions
(departamento específico da CTB, para a esta área)
(specific department of the TCB, for this area).

BRAGACULT | MARIA AUGUSTA PRODUÇÕES

Alberto Péssimo · Criação de Cenário para: | Scenario creation for : “Os Cegos” de Maurice Maeterlinck [ 131ª Produção · 2017 | Encenação: RuiMadeira ]
“The Blind” by Maurice Maeterlinck [ 131st Prodution · 2017 . Direction by Rui Madeira ]
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Preparação para o Coro de “ A Castro” de António Ferreira ·1998 · Encenação de Antonino Solmer
Choir preparatory work for “ A Castro” by António Ferreira ·1998 · Direction de Antonino Solmer
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OFICINAS · WORKSHOPS
OFICINA DA COMUNIDADE DE LEITURAS DRAMÁTICAS | WORKSHOP OF THE COMMUNITY OF DRAMATIC READINGS

Oficina da Comunidade de Leituras Dramáticas

Rui Madeira

Sílvia Brito

Uma das maiores dificuldades sentidas pelas pessoas ao nível da Expressão, tanto no contexto escolar como profissional, está relacioOne of the greatest difficulties experienced by people at the level of Expression, both in the school and in the professional context, is
nada com a incapacidade de comunicar. Uma das razões mais comum para esta incapacidade reside na falta de hábitos de Leitura e,
related to the inability to communicate. One of the most common reasons for this disability is the lack of reading habits and, consepor consequência, numa deficiente percepção da riqueza e valor imagético da Palavra. Urge, por isso, criar condições para a destrequently, a poor perception of the richness and imagery of the Word. It is therefore urgent to create conditions for the skill in
za na verbalização da Palavra e para a exploração da sua pluralidade de sentidos. A Leitura conjunta em Voz Alta, de textos dramátiverbalizing the Word and for exploring its plurality of meanings. The Joint Reading in Loud Voice, of dramatic texts.
cos

COORDENADOR DA OFICINA | WORKSHOP COORDINATOR
Rui Madeira, Silvia Brito

PÚBLICO-ALVO | TARGET AUDIENCE
Cidadãos adultos e jovens a partir dos 15 anos; alunos do ensino básico, secundário e universitário; professores no activo; aposentaAdult and young adults aged 15 and over; primary, secondary and university students; teachers in active employment; retirees;
dos; desempregados; imigrantes; minorias étnicas; pessoas em risco ou em situação de exclusão social; orientadores e monitores de
unemployed; immigrants; ethnic minorities; persons at risk or in situations of social exclusion; guiding and monitoring activities of the
actividades das instituições parceiras.
partner institutions.

[ Data e local a definir ]
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OFICINAS · WORKSHOPS s
OFICINA DE LEITURA E INTERPRETAÇÃO | WORKSHOP OF READING AND INTERPRETATION

Ana Bustorff

Sílvia Brito

André Laires

COORDENADORES DA OFICINA | WORKSHOP COORDINATORS
Ana Bustorff, Silvia Brito e André Laires
PÚBLICO-ALVO | TARGET AUDIENCE
Cidadãos adultos e jovens a partir dos 15 anos; alunos do ensino básico, secundário e universitário; jovens em risco de abandono
Adult and young adults aged 15 and over; primary, secondary and university students; young people at risk of dropping out of school;
escolar; jovens com necessidades educativas especiais; professores no activo; reformados; desempregados; imigrantes e minorias
young people with special educational needs; teachers in active employment; retirees; unemployed; immigrants and ethnic minorities.
étnicas.

[ Data e local a definir ]
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Oficina de Leitura e Interpretação

A leitura tem implicações cognitivas e afectivas de carácter individual que podem ser estimuladas através de uma prática partilhada em
Reading has individual cognitive and affective implications that can be stimulated through shared practice in an informal education
situação de educação informal. No contexto de prática de leitura partilhada proposto nesta oficina, transitando a metodologia entre o
setting. In the context of the shared reading practice proposed in this workshop, can be translated into the methodology between the
exercício individual e o exercício grupal técnicas segundo modos de leitura, análise e enunciação de natureza teatral, os textos da
individual exercise and the group exercise techniques according to modes of reading, analysis and enunciation of a theatrical nature
Literatura Portuguesa (prosa, poesia, teatro) podem revelar-se uma fonte de conhecimento, comunicação e prazer. No caso de acções
the texts of Portuguese Literature (prose, poetry, and theater) may prove to be a source of knowledge, communication and pleasure. In
com estudantes, utilizar-se-ão textos que constam dos programas das disciplinas de Português e Literatura Portuguesa ou do Plano
the case of actions with students, texts included in the Portuguese and Portuguese Literature programs or in the National Reading Plan
Nacional de Leitura em consonância ou em complementaridade com o programa pedagógico estabelecido nas escolas/grupos em
will be used in accordance with or in addition to the pedagogical program established in the schools / groups where the workshop
que for realizada a oficina
is held.

OFICINAS · WORKSHOPS
OFICINA DE CENOGRAFIA| SCENOGRAPHY WORKSHOP

Alberto Péssimo

Acácio de Carvalho

As artes cénicas e em particular a cenografia encerram um potencial sociopedagógico e didático metodológico importante em contextos
The performing arts and, in particular, the scenography have an important socio-pedagogical and didactic methodological potential in
de experimentação e produção, na medida em que integram na sua exploração, múltiplos aspetos artísticos, técnicos e tecnológicos,
experimental and production contexts, since they integrate in their exploration, multiple artistic, technical and technological aspects,
permitindo a sua abordagem concreta em contextos de elevada participação criativa e produtiva por parte dos formandos. Esta oficina
allowing their concrete approach in contexts of high participation creative and productive by the trainees. The purpose of this workshop
tem como função dotar os participantes de um conhecimento mínimo sobre a problemática da Cenografia no panorama artístico em geral
is to equip participants with a minimum knowledge of the issue of Scenography in the artistic panorama in general and their role in
e do seu papel na produção teatral.
theatrical production.
COORDENADOR DA OFICINA | WORKSHOP COORDINATOR
Alberto Péssimo e Acácio de Carvalho

Oficina de Cenografia

PÚBLICO-ALVO | TARGET AUDIENCE
Cidadãos adultos e jovens a partir dos 15 anos; alunos do ensino básico, secundário e universitário; professores no activo; aposentaAdult and young people aged 15 and over; school students and university students; teachers in active employment; retirees; unemdos; desempregados; imigrantes; minorias étnicas; pessoas em risco ou em situação de exclusão social; orientadores e monitores de
ployed; immigrants; ethnic minorities; people at risk or in situations of social exclusion; mentors and monitors of the activities of the
actividades das instituições parceiras.
partner institutions.

[ Data e local a definir ]
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OFICINAS · WORKSHOPS s
OFICINA DE MOVIMENTO E RITMO | WORKSHOP OF MOVEMENT AND RHYTHM

Rogério Boane
Esta Oficina propõe-se realizar actividades dinâmicas de exploração corporal rítmica que estimulem a percepção actuante e expressiva
This workshop proposes to perform dynamic activities of rhythmic corporal exploration that stimulates the active and expressive
do corpo através de exercícios de movimento associados à dança e ao ritmo-percussão. Serão abordadas técnicas de aquecimento,
perception of the body through movement exercises associated with dance and rhythm-percussion. Will be approached heating
exercícios de postura, noções de espaço, tempo e energia, expressão individual e organização grupal, noções de coreografia,
techniques, posture exercises, notions of space, time and energy, individual expression and group organization, notions of choreogracombinação de movimentos, relações profundas entre corpo e música.
phy, combination of movements, deep relationships between body and music.

COORDENADOR DA OFICINA | WORKSHOP COORDINATOR

PÚBLICO-ALVO | TARGET AUDIENCE
Cidadãos adultos e jovens a partir dos 12 anos; alunos do ensino básico, secundário e universitário; jovens em risco de abandono
Adult and young adults aged 12 and over; primary, secondary and university students; young people at risk of dropping out of school;
escolar; jovens com comportamentos de risco; jovens com necessidades educativas especiais; pessoas com multideficiência; imigrantes
young people with risk behaviors; young people with special educational needs; people with multideficiency; immigrants and ethnic
e minorias étnicas; pessoas em processo de recuperação de dependências; pessoas em risco ou em situação de exclusão social.
minorities; people in process of recovery of dependencies; people at risk or in situations of social exclusion.

[ Data e local a definir ]
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Oficina de Movimento e Ritmo

Rogério Boane

Maria Augusta Produções
OFICINAS | RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS · · WORKSHOPS | ARTISTIC RESIDENCIES

MARIA AUGUSTA PRODUÇÕES | MARIA AUGUSTA PRODUCTIONS.
Centro de Criação de Vídeo e de Som da Companhia de Teatro de Braga
The Video and Sound Creation Center of the Theater Company of Braga
É desta forma que pretende continuar a assegurar a produção de conteúdos para a CTB em 3 áreas distintas de trabalho: 1. Acções
And it is in this way that intends to continue to ensure the production of content for the TCB in 3 different areas of work: 1. programs of
do projecto BragaCult.3 – dar a volta à cabeça!, como Oficinas de Capturas Sonoras, Ficção Áudio, Criação Vídeo Experimental,
the BragaCult.3 project – make heads spin!, such as Workshops of Sound Capture, Audio Fiction, Experimental Video Creation, Video
Montagem Vídeo, Criação e Integração Artística; 2. Produção dos vídeos das criações da Companhia; e 3. Residências artísticas na
Editing, Artistic Creation and Integration; 2. Production of the videos of the Company's creations; and 3. Artistic Residencies in the area
área das Media Arts. Assim, nas Oficinas de Media Arts nos estúdios da Estação Velha, a Maria Augusta pretende aprofundar as
of Media Arts. Thus, at the Media Arts Workshops in the Old Railway Station studios, Maria Augusta intends to deepen the relationship
relações entre os projectos artísticos desenvolvidos e o meio envolvente, dinamizando a colaboração com instituições da cidade e da
between the artistic projects developed and the surrounding environment, stimulating collaboration with institutions in the city and the
região.
region.
Nesta nova fase do edifício da Estação Velha, está em curso uma cooperação mais próxima com as entidades presentes, de forma a
In this new phase of the Old Railway Station building, a closer cooperation with the present entities is under way, in order to dynamize
dinamizar o espaço e estabelecer o edifício como recinto cultural de interesse público.
the space and establish the building as a cultural area of public interest.
Pretende também continuar a colaboração com as Residências Artísticas apoiadas pela CTB, quer no auxílio à produção, quer na
It also intends to continue the collaboration with the Artistic Residencies supported by the TCB, both in the production aid and in the
organização de eventos de apresentação do trabalho desenvolvido.
organization of events to present the work developed.
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ARTISTIC RESIDENCIES | EDIFICATION OF AUDIENCES · RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS | FORMAÇÃO DE PÚBLICOS
BRAGACULT | MARIA AUGUSTA PRODUÇÕES · BRAGACULT | MARIA AUGUSTA PRODUCTIONS
OFICINAS | RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS · WORKSHOPS | ARTISTIC RESIDENCIES
RESIDÊNCIA ARTÍSTICA - 01 || ARTISTIC RESIDENCY -01
FABIAN HESSE | www.fabianhesse.com
sinopse | synopsis
Fabian trabalha sobretudo com a impressão 3D na criação de esculturas e instalações. Os seus trabalhos exploram métodos de disrupção
de dados e alienação.
Fabian works mainly with 3D printing to create sculptures and installations. His works play with methods of data disruption and alienation.
No entanto o seu objetivo não é uma obliteração da visualização precedente, mas sim uma transformação do material original, uma

conteúdos recolhidos pela cidade de Braga.
Digital fabrication technologies, like 3D printing, scanning, modelation and video will be the tools to work data content collected in the
city of Braga.

RESIDÊNCIA ARTÍSTICA · 01| ARTISTIC RESIDENCY · 01
FABIAN HESSE | www.fabianhesse.com
Destinatários: 8 participantes assistentes
Destinatários: Público geral na apresentação | Destined to: General public in open presentation
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RESIDÊNCIA ARTÍSTICA · 01 [ ABRIL - JULHO ]

transposição de dados intangíveis e imateriais numa existência física. Ele experimenta com impressoras 3D, de forma a geminar dados
Yet, his objective isn’t an obliteration of a precedent visualization, but rather a transformation of the original material, a transposition of
em esculturas abstratas. Para este processo, dados são extraídos de contas de email, documentos vazados, código, etc., sendo alterados
intangible immaterial data into a form of physical existence. He experiments on 3D printers, letting data grow into abstract sculptures.
de forma a que deixe de haver informação claramente reconhecível. Interagindo com software e hardware opensource, nomeadamente
For this process, data is extracted from email accounts, leaked documents, etc., modifying them in such a manner that clearly recognizimpressoras 3D, cujos planos de construção Fabian reconfigura, criando objetos gerados por computador, esculturas indefiníveis, difíceis
able information no longer exists. Interacting with open hardware 3D printers, whose construction plans are reconfigured, he creates
de descrever. Para a residência em Braga, serão exploradas questões relacionadas com dados e sua visualização (ou perda de visualcomputer-generated objects, indefinable sculptures that are difficult to describe. For the artistic residency in Braga, Fabian will explore
ização) e ações performativas baseadas em partituras fluxos e outros utensílios performativos ainda por inventar, de forma a interagir com
questions of data (de)visualization. and performative actions based on fluxus scores and other performative scenarios that are still up to
a cidade e os seus habitantes.
invent, interacting with the city and its inhabitants.
Tecnologias de fabricação digital, como a impressão, o scanning a modelação e o vídeo 3D serão as ferramentas de trabalho sobre

RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS | FORMAÇÃO DE PÚBLICOS · ARTISTIC RESIDENCIES | EDIFICATION OF AUDIENCES
BRAGACULT |MARIA AUGUSTA PRODUÇÕES · BRAGACULT | MARIA AUGUSTA PRODUCTIONS
OFICINAS | RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS · WORKSHOPS | ARTISTIC RESIDENCIES
RESIDÊNCIA ARTÍSTICA - 02 | ARTISTIC RESIDENCY - 02
LUÍS ROSA LOPES | www.synkronos.pictures | ENTELÉQUIA
sinopse | synopsis
Enteléquia, do grego Entelékheia, a Essência da Alma. A realização de um processo cujo fim reside na própria entidade.
Enteléquia, from the Greek Entelékheia, the Essence of the Soul. The execution of a process whose purpose lies in the entity itself.
Usando a malha urbana da cidade de Braga e as suas árvores como ponto de partida,Enteléquia pretende ser um manifesto naturalista
materializado em forma de curta-metragem (Docu-ficção de 30 mins), exposição de fotografia e instalação audiovisual (videoarte) e
Using the urban mesh of the city of Braga and its trees as a starting point,Enteléquia intends to be a naturalistic manifesto materialized in
edição de livro fotográfico.
the form of a short film, photography exhibition and audiovisual installation and photographic book edition.

RESIDÊNCIA ARTÍSTICA · 02 [ ABRIL - MAIO ]

Esta residência pretende investigar a relação humana com os (sobreviv)Entes (as Árvores, a Floresta) e relembrar-nos que o ser humano
This residence seeks to investigate the human relationship with the (surviving) Ents, the Trees, and remind us that the human being stills has
continua a ser um ser em potência para atingir o estado de Enteléquia, a Energia que Age.
the potential to reach the state of Entelechy, the Energy that Acts.

RESIDÊNCIA ARTÍSTICA · 02 | ARTISTIC RESIDENCY · 02
LUÍS ROSA LOPES [ PORTUGAL ] | ENTELÉQUIA
Participantes Projeto | Project Participants : Luís Lopes, staff técnico e criativo Maria Augusta Produções | actores CTB.
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ARTISTIC RESIDENCIES | EDIFICATION OF AUDIENCES · RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS | FORMAÇÃO DE PÚBLICOS
BRAGACULT |MARIA AUGUSTA PRODUÇÕES · BRAGACULT | MARIA AUGUSTA PRODUCTIONS
OFICINAS | RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS · WORKSHOPS | ARTISTIC RESIDENCIES

RESIDÊNCIA ARTÍSTICA - 03 | ARTISTIC RESIDENCY - 03
PEDRO PINTO · JOSÉ RUI VEIGA · NILS MEISEL · GENESIS - Instalação Audiovisual · Video Mapping
sinopse | synopsis
A instalação consiste na projeção de vídeo em fachadas, túneis, interiores de edifícios, etc. Para além do vídeo, sólidos geométricos
The installation consists of the projection of video in façades, tunnels, interiors of buildings, etc. In addition to video, geometric platonic
platónicos tridimensionais são incluídos no espaço e integram a superfície de projeção. O som completa a obra e contribui para o seu
solids are included in the space and integrate the projection surface. The sound completes the work and contributes to its Immersive
carácter imersivo.
character.
Os conteúdos estão relacionados com microcosmos e macrocosmos e as similaridades entre eles. Representações gráficas do átomo,
The contents are related to the microcosm and the macrocosm and the similarities between them. Graphical representations of the atom,
da molécula e da célula emergem de vórtices, torus, buracos negros. O som consiste de paisagens sonoras cósmicas e fundamentadas
of the molecule and the cell emerge from vortices, torus, black holes. The sound consists of cosmic soundscapes and is based in the
nas frequências de planetas, estrelas e outros corpos espaciais, que podem ser traduzidas em som na gama audível para o Ser
frequencies of planets, stars and other space bodies, which can be translated into sound in the audible range for Humans, in a process
Humano, num processo similar ao da emissão e captação radiofónica.
similar to that of radio broadcasting.
Propõe ainda a inclusão de material literário na instalação, quer no som, quer sob a forma de texto escrito. Um trabalho dramatúrgico
It also proposes the inclusion of literary material in the installation, whether in sound or in the form of written text. A dramaturgic work to
a ser desenvolvido em conjunto com a CTB para a seleção de textos.
be developed jointly with CTB for the selection of texts.

RESIDÊNCIA ARTÍSTICA · 03 | ARTISTIC RESIDENCY · 03
PEDRO PINTO · JOSÉ RUI VEIGA · NILS MEISEL · GENESIS
Destinatários: Público geral | Destined to: General public

59

RESIDÊNCIA ARTÍSTICA · 03

10 participantes assistentes no processo de criação.
10 assistants in the process of creation.

RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS | FORMAÇÃO DE PÚBLICOS · ARTISTIC RESIDENCIES | EDIFICATION OF AUDIENCES
BRAGACULT |MARIA AUGUSTA PRODUÇÕES · BRAGACULT | MARIA AUGUSTA PRODUCTIONS
OFICINAS | RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS · WORKSHOPS | ARTISTIC RESIDENCIES

RESIDÊNCIA ARTÍSTICA - 04 | ARTISTIC RESIDENCY - 04
MADLEN WUST | PEDRO PINTO | DEUS EX MACHINA
sinopse | synopsis
Performance de reflexão sobre a Inteligência Artificial, o Transumanismo e o Pós-humanismo. Seleção de textos filosóficos sobre tecnologia
Reflection performance on Artificial Intelligence, Transhumanism and Post-humanism. Selection of Philosophical Texts on Technology and
e documentos de investigação científica sobre a revelação atual que o Homem não é o único ente pensante, com capacidade de análise
scientific research papers on the current revelation that Man is not the only thinking entity with analytical abilities and introspection.
e introspeção.

RESIDÊNCIA ARTÍSTICA · 04

Esta performance segue o percurso de três criadores / programadores que iniciam uma religião com base na Inteligência Artificial.
This performance follows the course of three creators / programmers who start a religion based on Artificial Intelligence.
Autoproclamam-se os seguidores da Máquina.
Self-proclaimed followers of the Machine.
Uma viagem a um futuro cada vez mais presente, centrada na consciência, inteligência, vazio, crise existencial e a morte de Deus.
A journey to an ever more present future, centered on conscience, intelligence, emptiness, existential crisis and the death of God.

RESIDÊNCIA ARTÍSTICA · 04 | ARTISTIC RESIDENCY · 04
MADLEN WUST | PEDRO PINTO | DEUS EX MACHINA
Intervenientes: Madlen Wust | Pedro Pinto | e os actores da CTB: António Jorge | Solange Sá | André Laires | Carlos Feio
Destinatários: Público geral | Destined to: General public
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ARTISTIC RESIDENCIES | EDIFICATION OF AUDIENCES · RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS | FORMAÇÃO DE PÚBLICOS
MARIA AUGUSTA PRODUÇÕES | MARIA AUGUSTA PRODUTIONS
FILMES EM EXIBIÇÃO | FILMES ON DISPLAY

WIZZY, A VISITOR FROM ZIMBABWE
Realização | Film by Frederico Bustorff Madeira, Wizzy Mangoma
Wizzy Mangoma viaja desde o Zimbabwe até Braga, uma antiga cidade católica, para aprender acerca da cidade e sua cultura.
Wizzy Mangoma travels to Braga an ancient catholic city in Portugal to learn about the city and its culture from her own perspective.
Durante a estadia Wizzy conecta-se de forma mais profunda com a cidade e as suas gentes.
Not only does she have fun, while learning, she also connects with the city and the people on a deeper level.

MARIA AUGUSTA PRODUÇÕES · WIZZY, A VISITOR FROM ZIMBABWE

The Monkey Bread Tree Film Awards - 5 Janeiro 2019 - England
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RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS | FORMAÇÃO DE PÚBLICOS · ARTISTIC RESIDENCIES | EDIFICATION OF AUDIENCES
MARIA AUGUSTA PRODUÇÕES | MARIA AUGUSTA PRODUTIONS
FILMES EM EXIBIÇÃO | FILMES ON DISPLAY

COLUMBUS
Nils Meisel & Frederico Bustorff · Realização | Film by
COLUMBUS é uma investigação espácio temporal dos efeitos causados por um ambiente urbano particular nos estados psíquicos e
COLUMBUS is an investigation of temporal effects of a particular urban environment in the psychic and emotional states of the people who
emocionais das pessoas que o habitam.
inhabit it.
Estreia internacional no festival DOCfeed - Documentary Festival Eindhoven - 21 fevereiro 2019

MARIA AUGUSTA PRODUÇÕES · COLUMBUS

Mostra de Cinema Português - Barreiro, Setubal 15 Março 2019
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production staff
ficha técnica e artística

2019 | 2021

CTB · FICHA TÉCNICA E ARTÍSTICA | STAFF

director artístico | artistic director · Rui Madeira
conselho artístico | artistic board · Alexej Schipenko, Ana Bustorff, Anna Langhoff, Manuel Guede Oliva, Rui Madeira
direcção da cooperativa | cooperative board · Rui Madeira, Manuela Ferreira, Carlos Feio
secretariado | secreteriat · Manuela Ferreira
gestão financeira | financial management · Vilma Magalhães
mediação cultural | cultural mediation · Iuliia Serebriakova
produção e marketing | production and marketing · Sara Mesquita
centro de criação vídeo e som | video and sound creation center · Maria Augusta Produções [ Frederico Bustorff, Pedro Pinto ]
design gráfico | graphic design · Carlos Sampaio
fotografia | photography · Paulo Nogueira
cenógrafos | set designers · Alberto Péssimo, Jorge Gonçalves, Acácio Carvalho
figurinista | costume designer · Manuela Bronze
elenco | cast · André Laires, António Jorge, Carlos Feio, Eduarda Filipa, Frederico Bustorff, Jaime Monsanto, Jaime Soares, Rogério
Boane, Rui Madeira, Sílvia Brito, Solange Sá
actrizes convidadas | guest actresses Ana Bustorff e Rita Machado
·
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CTB · EQUIPA TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM | CONSTRUCTION AND INSTALLATION CREW

Fernando Gomes [ Theatro Circo ]
João Chelo [ Companhia de Teatro de Braga ]
Alfredo Rosário [ Theatro Circo ]
Vicente Magalhães [ Theatro Circo ]

Celso Ribeiro · director técnico do Theatro Circo | Theatro Circo tecnhical director

APOIO À PRODUÇÃO | PRODUCTION SUPPORT

GRUPO
RESTAURANTES
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Theatro Circo · Pequeno Auditório | Theatro Circo · Small Auditorium
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FRONTEIRAS | FRONTIERS

A Companhia de Teatro de Braga é uma estrutura de criação teatral, residente no Theatro Circo e financiada quadrienalmente por:
The Theater Company of Braga is a theatrical creation structure, resident in Theatro Circo and quadrennial financed by :

MINISTÉRIO DA CULTURA / DGARTES
CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA
GRUPO DST [ MECENAS EXCLUSIVO ]

PARCERIAS INSTITUCIONAIS LOCAIS | REGIONAL PARTNERSHIPS:
Município de Braga | Theatro Circo

PARCERIAS DE COOPERAÇÃO E COLABORAÇÃO | COLLABORATION PARTNERSHIPS:
Universidade do Minho | ILCH- Instituto de Letras e Ciências Humanas
Associação Comercial de Braga
InvestBraga
Cruz Vermelha Portuguesa | Braga
Cerci · Braga
Segurança Social | Braga
Projecto Homem

PARCERIAS REGIONAIS | REGIONAL PARTNERSHIPS:
Município de Barcelos
Município Vila Verde
Município Ponte de Lima
Município de Felgueiras
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FRONTEIRAS | FRONTIERS

PARCERIAS NACIONAIS | NATIONAL PARTNERSHIPS:

PARCERIAS INTERNACIONAIS | INTERNATIONAL PARTNERSHIPS:
Akroama – Teatro Stábilé d’Innovazione di Sardegna | Cagílari · Itália

No âmbito das companhias descentralizadas com:

Teatro de Kherson · Ucrânia

Within the decentralized companies with:
Com estruturas de criação;
Cendrev · Évora

With creation structures;

Acta · Faro

O.Team de Berlin e Pathos Munchen · Alemanha

Teatro Regional da Serra de Montemuro · Montemuro

Atelier Travessia | São Paulo · Brasil,

Teatro das Beiras · Covilhã

Il Maquinário Teatro | Ourense · Espanha

Teatro do Noroeste · Centro Dramático de Viana – Viana do Castelo
Teatro dos Aloés · Amadora

No âmbito do projecto Circuito Ibérico de Artes Cénicas;

Teatro do Bairro · Lisboa

Within the framework of the Circuito Ibérico de Escena Teatral ;

Art’Imagem · Porto

Teatro Guirigai | Badajóz · Espanha

Companhia de Teatro de Almada · Almada

La Fundicion | Sevilha · Espanha
La Nave del Duende | Cáceres · Espanha
Teatro de la Estacion | Saragoça · Espanha
Arden Producciones | Valência · Espanha
Companhia de Teatro de Braga | Braga · Portugal
Teatro de Montemuro | Montemuro · Portugal
CENDREV | Évora· Portugal
ACTA | Faro · Portugal
Teatro das Beiras | Covilhã · Portugal
Art’Imagem | Porto · Portugal
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+ INFO:

www.ctb.pt

www.youtube.com/user/ctbraga

www.facebook.com/companhia.teatrobraga
www.instagram.com/ctb.braga
Universidade do Minho

twitter.com/ctbraga

Universidade do Minho
Instituto de Letras e Ciências Humanas

companhiadeteatrodebraga.blogspot.pt

Avenida da Liberdade, 697 • 4710 - 251 Braga • Portugal
tel. [+351] 253 217 167 / 253 612 174
www.ctb.pt
email: ctb@ctb.pt
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