Temporada 2021/2022 - Mundos
Fábrica das Artes
Ter a Sex, 10h30
Sáb, 15h30
Dom, 11h30
Espaço Fábrica das Artes
M/5 anos
Duração aprox. 40 minutos

13 a 15,
17 a 22
mai 2022

Margarida Mestre e
Rui Ferreira
Balada das vinte
meninas friorentas

Conceção, interpretação e voz Margarida Mestre
Composição musical, espaço sonoro e interpretação (piano) Rui Ferreira
Desenhos projetados em cena Marta Rego
Manipulação de slides ao vivo e adufe Sofia A. Portugal
Gestão financeira Maria João Santos
Um poema de Matilde Rosa Araújo
Música original de Fernando Lopes-Graça
Este espetáculo partiu de um convite da Fábrica das Artes, na edição
de 2017 do festival Dias da Música em Belém, e teve o apoio do Polo
Cultural Gaivotas da Câmara Municipal de Lisboa.

Balada das vinte meninas friorentas
Este espetáculo é um Poema feito canção em redor do
universo das Andorinhas. Dos seus voos, dos seus ninhos e
ovinhos. Uma história de gerações e migrações envolta em
vento, movimento, surpresa e sensações. Acompanhada pela
delicadeza do piano, pelo som de objetos inesperados e pela
força das percussões.
Inventada a partir do poema com o mesmo nome de Matilde
Rosa Araújo e da partitura para o mesmo poema de Fernando
Lopes-Graça.
«Um dia, quando andava em Beja, na biblioteca, à procura
de Poemas para as Bocas pequenas encontrei um livro que
continha um só poema. Um livro da Matilde Rosa Araújo, com
o poema Balada das vinte meninas friorentas. Eu, que queria
fazer um espetáculo com vários poemas de muitos autores,
encontrava um poema longo que ocupava um só livro.
Guardei.
Na mesma altura, encontrei na biblioteca de Ferreira do
Alentejo, dentro de um bolsinho de uma edição do Livro da
Tila, uma partitura de Fernando Lopes-Graça, para piano
e para o mesmo poema. Também guardei. E esperei que
chegasse a boa oportunidade para me debruçar sobre este
material que achei, desde logo, precioso.
Em 2017, quando me convidaram da Fábrica das Artes para
revisitar outro trabalho que tinha anunciado no Festival Big
Bang, como uma pequena célula em progresso, apresentei
esta ideia, na qual já me tinha lançado, em estúdio, a trabalhar.
Foi aceite e encontrei o Rui Ferreira, um pianista/músico
autodidata, no Porto, que quis experimentar estes materiais
comigo.
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Apresentei também o poema à Marta Rego, que se pôs
a desenhar sobre as palavras e a imaginar traços que
seriam paisagem e cenário para nós, e depois, na Fábrica,
começámos a brincar com todos os elementos: o poema,
a partitura original, as caixas de fósforos golondrinas (para
aquecer as andorinhas!), as imagens projetadas com o
retroprojetor, a loop station, as percussões...
Por fim, as nossas ideias e experiências em redor dos
materiais ajustaram-se e encontraram um caminho próprio,
ganharam “asinhas para voar”, uma maneira de contar de
novo este poema e de o trazer agora, para vocês. Porque é,
de novo, primavera.»
Margarida Mestre
maio de 2022

© Diogo Marques

Margarida Mestre
Tem formação em pedagogia,
dança, som/música e performance,
desenvolve um trabalho de criação
artística em redor dos elementos
corpo e voz, poesia e cena, escrita
e musicalidade, cuidando dos
elementos em doses intuitivamente
certas de modo a escrever
dramaturgias que conjugam
diferentes linguagens artísticas
para a cena, que ora interpreta, ora
orienta outros a fazê-lo.
Tem concebido vários objetos
artísticos para a infância como:
Tudo Gira, Fio Feliz, Poemas para
Bocas pequenas, Marinho e esta
Balada. Tem uma predileção por
trabalho de coro e por inventar
formas contemporâneas de
dizer o antigo. Desde o início
do seu percurso que trabalha
e experimenta projetos que
intersectam Arte e Educação. É
Mestre em Artes Performativas –
Teatro do Movimento.
Rui Ferreira
Nasceu em Guimarães em 1985.
Atualmente, dedica-se à produção
musical, engenharia de som e é
músico freelancer.
Discografia editada:
Manuel d’Oliveira – Amarte
(2005); Gnomon, EP (2006);
Fadomorse – Popétnico (2006);
Gnomon – Jardim de Ferro (2009),
gravação, produção, mistura,
co-composição, arranjos, piano,
acordeão, cavaquinho, guitarra,
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eletrónica, baixo; Xícara, EP (2011);
A Presença das Formigas – Pé
de Vento (2014), co-gravação,
mistura, Rhodes, percussão,
cavaquinho); Xícara – Os Ais!!
(2015), co-gravação, coprodução,
co-mistura, co-composição, co-arranjos, piano, acordeão, baixo,
percussão; Retimbrar, EP (2015),
baixo, cavaquinho, acordeão;
Mina – Mina (2015), coprodução,
mistura, piano, acordeão, baixo,
percussão); Caravela, EP (2017),
mistura; Carlos Peninha – Tocar o
Chão (2017), co-gravação, mistura,
masterização, baixo, percussão; 47
Fevereiro – Luta pela manutenção
(2018), gravação, mistura; D’Orfeu –
Tia Graça (2019), gravação, mistura;
Maria Monda – Maria Monda
(2020), gravação, produção, mistura;
Caravela, LP (2020), gravação,
mistura; Sara Vidal – Matriz (2020),
gravação, coprodução, mistura,
percussão, baixo, guitarra, piano.
Atualmente, tem em produção os
seguintes álbuns:
Renato Mont; Manuel Maio; 47
Fevereiro; Balada das Vinte Meninas
Friorentas; Mina; Alvorada; TOTA e
José Valente.

Balada das vinte meninas
FORMAÇÃO

26 e 28 maio, 2 e 4 junho
Margarida Mestre
Balada das vinte meninas: Derivações do voo inaugural
Presencial
26 maio, Qui, 18h00 às 21h00
28 maio, Sáb, 10h00 às 13h00
Online
2 junho, Qui, 18h00 às 21h00
4 junho, Sáb, 10h00 às 13h00
Como abordar um objeto artístico para a infância no seu desenvolvimento
em prática pedagógica? Como tornar a experiência do objeto ao vivo
num pretexto para continuar a descobrir? Como é que as matérias iniciais
da performance são inspiração contínua para os dias que virão? Como
continuar o voo da imaginação...
ARTES NAS FÉRIAS DO VERÃO

4 a 8, 11 a 15 julho
Balada das vinte meninas: Instruções de voo
Seg a sex, 10h00 às 17h00
(acolhimento a partir das 9h30)
6 aos 12 anos
Chegar no ar. Pegar nos materiais. Lançar ao ar. Desenhar. Apanhar a
corrente. Rodopiar. Voos rasantes. Multiplicar. Partir.
Quatro jovens artistas das áreas do teatro, da performance e da música
mergulham com Margarida Mestre no universo do espetáculo Balada das
vinte meninas friorentas para, ao longo de uma semana, percorrerem
novos voos criativos.
Com Bernardo Souto, Bruna de Moura, Catarina Rabaça e Sofia Fialho.
A partir do universo artístico de Margarida Mestre.
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