Temporada 2021/2022 - Mundos
Teatro
Black Box
Sex, UMBRA (18h30) + LUMINA (21h)
Dom, LUMINA (18h30) + UMBRA (21h)
M/16 anos

6 e 8 mai
2022

Bestiário
Díptico
UMBRA | LUMINA

Díptico UMBRA | LUMINA
UMBRA estreou em 2019 enquanto segunda criação de

Bestiário. O processo levou-nos a mergulhar na condição
humana contemporânea e lançou-nos no caminho de um
vazio, de um despojamento — se isso sequer for possível,
questionámo-nos a certo ponto. Na procura dessa ascese,
afastámo-nos dos ritmos quotidianos e descobrimos
o indizível que se esconde na escuridão, lentidão e no
silêncio.
LUMINA surge, com naturalidade, em resposta ao
processo anterior. Alavancada pela vontade de trabalhar
novamente com o desenhador de luz Manuel Abrantes,
a quem foi entregue a codireção artística, dissecámos a
contemporaneidade e projetámos, num espetáculo-limite,
os estilhaços que resultam dos excessos de uma sociedade
tendencialmente acelerada através da luz, da velocidade e
do ruído.
O díptico UMBRA | LUMINA é, sobretudo, uma experiência
performativa que procura, em vão, um equilíbrio. O gesto
de colocar em diálogo a luz e a escuridão, a violência
e a placidez, o pornográfico e o erótico é-nos familiar,
e é gerador de uma tensão com um grande potencial
dramatúrgico e estético. Casar ambos os espetáculos
provoca o nascimento de um terceiro habitat: a zona
cinzenta, a no man’s land que não pertence aos criadores,
nem à equipa artística, nem às obras: pertence ao
observador. O formato díptico desafia não só a curiosidade
da espectadora e do espectador como o próprio exercício
do seu livre-arbítrio: pode escolher ver ambas as obras
na ordem que lhe aprouver, no mesmo dia ou em dias
distintos.
O produto da colisão UMBRA | LUMINA, como matéria e
antimatéria, é eminentemente instável.
Bestiário

UMBRA
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UMBRA
6 maio, 18h30
8 maio, 21h00
Black Box
Direção artística, encenação e curadoria de texto Miguel Ponte
Textos Afonso Viriato, Helena Caldeira, Joana Petiz, Teresa Vaz
Criação e interpretação Afonso Viriato, Joana Petiz, Teresa Vaz
Apoio à criação Helena Caldeira
Desenho de luz Manuel Abrantes
Música e ambiente sonoro Filipe Baptista
Cenografia e curadoria de figurinos Bruna Mendes
Operação técnica Janaína Gonçalves
Vídeo Jorge Albuquerque, Droid.ID / Rafael Fonseca
Fotografia Estelle Valente
Produção Bestiário, Diana Almeida
Logótipo Sérgio Condeço e Neurónio
Caderno de espetáculo Bruno Inácio
Apoios Fundação GDA, DeVIR CAPa, Largo Residências, Causas
Comuns, Casa dos Direitos Sociais
Residências artísticas DeVIR CAPa, Largo Residências
Parceiros de comunicação Gerador
Agradecimentos Ana Cris, Flávio Monteiro, João Belo, Mafalda Jacinto,
Maria João Vicente, Modecort, Ruy Malheiro, Raimundo Cosme,
Raquel Ribeiro dos Santos, Sónia Rodrigues
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Este espetáculo é fruto de um debate pessoal e por isso altamente
subjetivo do caminho tomado por cada um para descobrir um
despojamento. Essa pergunta também lá está: o que é o vazio?
Encontrámos três pontos cardeais — o silêncio, a escuridão e a lentidão —
pelos quais pautamos o nosso percurso, ao qual chamamos mergulho.
UMBRA divide-se em três momentos que perfazem o mergulho ao

negativo, com respetivo prólogo e epílogo. No primeiro patamar um muro
de caixas de cartão é destruído e rearranjado, permitindo a descoberta
da cena. O espectador é confrontado com a cacofonia quotidiana, os
gestos inconsequentes do dia-a-dia; é confrontado, literalmente, com a
luz que impede qualquer existência da sombra.
Desse ambiente frenético brotam palavras que acabam por se cristalizar
em três vozes distintas. São três narrativas que criam espaços de silêncio,
onde cabe a imagem poética, onde cabe a imobilidade e a lentidão.
Mas rapidamente a palavra perde o seu tónus, o seu sentido e
transforma-se em som, em vibração, num ritmo telúrico de uma canção
antiga, primordial.
Já livres da palavra, os corpos recuam para um tempo ancestral onde o
ritual se afigura como uma resposta possível. Transportam o negro nas
mãos dialogando com o espaço e com o silêncio; encontram na crueza
do carvão o seu ninho. Este ritual transporta a plateia para a zona mais
negra da escuridão, onde nada de nomeável existe. Surge uma figura
luminosa, no fim de tudo, uma tentativa de tradução do desconhecido
que é o fundo deste mergulho. Por fim, no epílogo, ao pressentirem o
ressurgimento das luzes, as figuras protegem-se camuflando-se com o
breu. A subida à superfície deixa a plateia no mesmo sítio de onde partiu,
talvez diferente.
Um discurso sobre o vazio será sempre um nado-morto.
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LUMINA

LUMINA
6 maio, 21h00
8 maio, 18h30
Black Box
Direção artística e desenho de luz Manuel Abrantes
Direção artística, texto e encenação Miguel Ponte
Criação e interpretação Afonso Viriato, Helena Caldeira, Joana Petiz,
Teresa Vaz
Música e ambiente sonoro Filipe Baptista
Cenografia e figurinos Daniela Cardante
Operação técnica Janaína Gonçalves
Apoio dramatúrgico António Pedro Marques
Vídeo Droid.ID, Rafael Fonseca
Fotografia Estelle Valente
Produção Bestiário, Diana Almeida
Assessoria de comunicação Helena Marteleira
Logótipo Sérgio Condeço e Neurónio
Caderno de espetáculo Bruno Inácio
Apoios Bolsa d’O Espaço do Tempo, Fundação La Caixa BPI,
República Portuguesa – Cultura / Direção-Geral das Artes,
Polo Cultural das Gaivotas, Câmara Municipal de Lisboa
Residência artística O Espaço do Tempo, Teatro Viriato,
Metamorphose – Centro de Divulgação Artística
Coprodução Centro Cultural de Belém, O Espaço do Tempo
(residência artística), Teatro Viriato
Parceiros de comunicação Coffeepaste, Gerador
Agradecimentos Blackbox, David Erlich, DeVir CaPa, Dizplay Soundlab,
Editora Bestiário, Francisco Leone, Hélder Mendes, Luís Relógio,
Mickaël Soares, Mickaël de Oliveira, Mónica Talina, Metamorphose –
-Centro de Divulgação Artística, Oskar&Gaspar, Papa O’ clock,
Rua das Gaivotas 6/Teatro Praga, Ruy Malheiro, Teatro da Garagem,
Teatro Nacional D. Maria II, Yago Barbosa
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LUMINA é fruto do desafio lançado a Manuel Abrantes, desenhador de
luz, convidado pelo Bestiário para a codireção artística de um projeto
cujo ponto de partida fosse o desenho de luz.
Este encontro convidou-nos a refletir sobre o excesso do
contemporâneo: velocidade, ruído, dicotomias natural/artificial,
orgânico/máquina, transumanismo, dataísmo e digitalização.
Contudo, e talvez como contraponto à claustrofobia provocada
pelo cerco tecnológico, LUMINA depende sobretudo da iluminação
convencional de cena e do corpo do/das intérpretes que habitam e
manipulam o espaço criado pela luz.
Este espetáculo, que surge também como um desafio à
normatividade da criação teatral, revela-se um retrato abstrato da
contemporaneidade através de imagens que expõem o excesso, o belo,
a aflição e a transcendência provocadas na/pela luz.

site aobestiario.pt
instagram bestiario

8

Bestiário

O Bestiário nasce de fragmentos, por isso tem nome de coleção.
Cada fragmento tem uma história, e é na justaposição das várias narrativas
que criamos uma identidade. Procuramos investigar a nossa herança
cultural reavivando as histórias biográficas e populares. Posicionamo-nos
no presente, escolhendo ora vivê-lo, ora analisá-lo. Queremos fomentar a
criação de autor deixando-nos inspirar pelas ciências naturais e sociais.
Acreditamos em obras de arte que contaminem.
O Bestiário nasceu em 2018 pelas mãos de Afonso Viriato, Helena
Caldeira, Miguel Ponte e Teresa Vaz.
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UMBRA

LUMINA

JÁ A SEGUIR: 13, 14 E 15 MAIO
Dança
Sex a dom, 19h00
Black Box

Faixa etária a classificar pela CCE

Duarte Valadares
Rubble King

Design Gráfico: Change is Good
LUMINA ©Estelle Vallente
2022

Um corpo que rastreia arquétipos,
um corpo universal, viral e em
mudança. Criado e interpretado por
Duarte Valadares, coreógrafo que já
trabalhou com artistas como Amélia
Bentes, Marco da Silva Ferreira, Drosha
Gherkov, Jonas&Lander ou Thierry Smits
(Compagnie THOR), o espetáculo Rubble
King estreia-se agora em Lisboa, no
Centro Cultural de Belém.

