APOIO À
CRIAÇÃO

‘THINK ABOUT A NEW WORLD’
O Imaginarius – Festival Internacional de Teatro de Rua de Santa Maria da
Feira chega à sua 17ª edição com foco na sociedade, na criação artística contemporânea e na capacitação criativa. Num ano único de afirmação internacional
de Santa Maria da Feira como a Cidade das Artes de Rua e de Portugal como
um país emergente no centro da dinâmica de circulação europeia no setor,
o Imaginarius coorganiza e acolhe o FRESH STREET#2, o maior seminário
internacional para profissionais das Artes de Rua.
De 25 a 27 de maio, o centro histórico de Santa Maria da Feira volta a transformar-se num palco único de experiências para todas as idades. Com um programa artístico que concetualmente coabita na antítese entre a cegueira e
a luz, o Imaginarius apresenta, em 2017, um conjunto de propostas artísticas
de todo o Mundo que nos farão refletir a sociedade e a nossa forma de ser
e estar. Um percurso através da reflexão social e do modus vivendi da atualidade dá o mote a uma edição que explora o espaço urbano nas suas diversas
camadas, oferecendo ao público experiências diferenciadas, através de múltiplas abordagens e reflexões artísticas.
A criação artística contemporânea continua a ser o eixo central de pensamento
criativo do Imaginarius, oferecendo a artistas consagrados e emergentes a
oportunidade de trabalhar e expressar a sua linguagem estética numa cidade
aberta à experimentação e inovação de conceitos e técnicas artísticas.
Uma vez mais, o centro histórico de Santa Maria da Feira respira, durante 3
dias, um ambiente único e internacional, com a presença de mais de 400
artistas de 13 países, numa dinâmica profissional alargada que consagra
cerca de 40 nacionalidades já registadas no seminário FRESH STREET#2,
que acontece em paralelo ao festival. A forte aposta no desenvolvimento de
oportunidades de criação artística e de exploração da estética contemporânea
para o espaço público refletem-se em 11 estreias absolutas e 23 estreias
nacionais, dentro dos 41 espetáculos e intervenções que compõem o programa. O intenso alinhamento materializa 140 apresentações e 9 instalações
efémeras.
Um festival aberto, acessível, introspetivo e provocador. Um espaço de oportunidade social e cultural. Um mundo de opções estéticas e artísticas. Uma
metáfora dos princípios morais da sociedade contemporânea. O Imaginarius
abre a porta a novos Mundos!
Imaginarius – International Street Theatre Festival of Santa Maria da Feira is reaching
its 17th edition, focusing on society, contemporary artistic creation and creative empowerment. During a unique year for Santa Maria da Feira's international assertion as the City
of Street Arts and of Portugal as an emerging country at the centre of the sector's European circulation dynamics, Imaginarius is co-organizing and hosting FRESH STREET#2,
the largest international seminar for street arts professionals.
From 25 to 27 May, the historical centre of Santa Maria da Feira will once again turn
into a unique stage for experiences targeting all ages. With an artistic programme which
conceptually combines the opposing concepts of blindness and light, in 2017 Imaginarius
will be presenting a number of artistic proposals from all over the world which will make
us think about society and our way of being. A journey through social reflection and
today's modus vivendi will set the tone of this edition of a festival which explores urban
space in its multiple layers, while providing the public with differentiated experiences,
through various artistic approaches and reflections.
Contemporary artistic creation remains the central axis of Imaginarius' creative thinking,
providing both emerging and established artists with the opportunity to work and express
their aesthetic language in a city open to experimentation and the innovation of artistic
concepts and techniques.
Once again, the historical centre of Santa Maria da Feira will be breathing, for 3 days,
a unique and international atmosphere, with the presence of more than 400 artists
from 13 countries, in an expanded professional dynamics which will contemplate the
near than 40 nationalities that have already registered for the FRESH STREET#2 seminar,
which will take place in parallel will the festival. A strong investment in the development
of opportunities for artistic creation and the exploration of contemporary aesthetics in
for public space is reflected in 11 world premières and 23 Portuguese premières
among the 41 performances and interventions that make up the programme. The
intense line-up is materialized in 140 presentations and 8 ephemeral installations.
This is an open, accessible, introspective and provocative festival. A space for social
and cultural oportunity. A world of aesthetic and artistic choices. A metaphor of the moral
principles of contemporary society. Imaginarius opens the door to new worlds!

O Imaginarius desenvolveu um programa de apoio à criação artística
contemporânea para o espaço público, através de uma plataforma integrada de suporte aos processos criativos, em toda a sua cadeia de valor,
desde a ideia, passando pela criação
e estreia até à sua fase de difusão
nacional e internacional.

Imaginarius developed a program to support contemporary artistic creation for the
public space, through an integrated platform to support creative processes across
its value chain, from the idea to the creation, passing to premiere and national and
international diffusion.

MAIS
Uma secção do festival Imaginarius
que pretende dar espaço a artistas
emergentes com vontade de mostrar
o seu trabalho, através de um concurso de criações artísticas. Esta secção
lança o desafio aos artistas para a
apresentação de propostas que abordam o espaço público nas suas mais
diversas perceções, testando formatos e modelos, rumo à construção
de novas identidades artísticas.

A section of the Imaginarius Festival which
aims to give way to emerging artists willing
to show their work, through a competition
of artistic creations. This section challenges
artists to present proposals that approach
public space in all its various perceptions,
by testing formats and models, towards
building new artistic identities.

INFANTIL
Um espaço específico da programação dedicado ao público infantil, com
temáticas, horários e espaços ajustados a esta faixa etária. O Imaginarius
Infantil é um projeto de formação de
novos públicos que, mantendo a
identidade do festival, estimulará nas
crianças a vontade de fruir, pensar
e intervir no espaço público. Os espetáculos, workshops e experiências a
realizar no festival permitirão aos
participan-tes descobrir outras formas de ver e sentir a realidade.

A specific space for children in the festival
programme, with themes, schedules and
spaces adjusted to this age group.
Imaginarius Infantil is a project to train new
audiences that, while maintaining the identity of the festival, will stimulate in children
the desire to enjoy, think and intervene in
the public space. The shows, workshops
and experiences to be held during the
festival will allow participants to discover
other ways of seeing and feeling reality.

Um espaço de contacto entre profissionais das Artes de Rua, integrado
no festival. Com esta dinâmica, o
Imaginarius pretende reforçar as parcerias entre artistas e programadores
presentes nos dias do festival, facilitando o contacto entre diferentes
realidades, num único espaço. Uma
área reservada está disponível para
os profissionais acreditados, dispondo
de zonas com condições para pequenos meetings e divulgação de informação artística.

A contact space for street arts professionals, part of the Imaginarius Festival. This
dynamic is meant to strengthen partnerships between the artists and programmers
present during the festival, by facilitating
contacts between different realities in a
single space. A reserved area is available
for credited professionals, with spaces for
hosting small meetings and divulging
artistic information.

PRO

ACESSÍVEL
O Imaginarius pretende ser um festival plural, aberto e universal, apostando na disponibilização de ferramentas de apoio à acessibilidade,
garantindo condições para a fruição
da programação a cegos, surdos e
portadores de limitações motoras.
Em 2017, o projeto conquista uma
nova dimensão, mais completa e
próximas de diferentes públicos.
Financiado pela Linha de Apoio ao Turismo Acessível do Turismo de Portugal.

espetáculo com espaço
de visibilidade preferencial para
mobilidade condicionada
spectacle with preferential visibility space
for disabled people

Imaginarius intends to be a plural, open
and universal festival, searching for the
availability of tools to support accessibility,
guaranteeing conditions for the enjoyment
of programming for the blind, deaf and
those with mobility limitations. In 2017,
the project conquers a new dimension,
more complete and close to different
audiences.
Financed by Linha de Apoio ao Turismo
Acessível from Turismo de Portugal.

espetáculo com audiodescrição
show with audiodescription

espetáculo com interpretação
em língua gestual portuguesa
show with interpretation in portuguese
sign language

ALBA TORRES [ es ]
performer performer

FERIDA
ALBA TORRES [ es ] + CATARINA CAMPOS [ pt ] + QUIM GIRON [ es ] + PAU MASALÓ
LLORÀ [ es ] + RUI PAIXÃO [ pt ] – DIREÇÃO ARTÍSTICA DE JULIETA AURORA SANTOS +
DIREÇÃO MUSICAL DE TIAGO INUIT [ pt ] E PARTICIPAÇÃO DO GRUPO CORAL DA CASA
DA GAIA [ pt ]
performance | multidisciplinar performance | multidisciplinary · 45' · m/6 · estreia absoluta world première

CATARINA CAMPOS [ pt ]
bailarina ballerina

QUIM GIRÓN [ es ]
artista de circo / acrobata circus artist /
acrobat

PAU MASALÓ LLORÁ [ es ]
encenador director

A FERIDA é um lugar de sombra, oculto,
latente, amordaçado. Um latejar contínuo
sob a pele, cicatriz por sarar, um profundo
poço no espelho. A memória, enquanto
espaço fragmentado, contém feridas que
o tempo parece não curar, recordações que
nos perseguem como fantasmas, que pedem, gritando, que as deixemos emergir e
as acolhamos como parte das nossas vidas,
para podermos prosseguir. É preciso trazer
à luz dos dias a nossa fragilidade, identificar
o que nos consome e nos limita. Visar a
cura como um ato de amor a si mesmo e
aos outros. Curar a memória e libertar a
sua carga destrutiva, enfrentar os medos
que nos conduzem ao imobilismo, é voltar
a encontrar a capacidade de existir de
acordo com o próprio ser e a consciência
mais profunda.
A partir de um conceito inicial de MEMÓRIA,
como o eixo temático articulador de um
projeto pensado como oportunidade de
diálogo entre dois países vizinhos, cinco
artistas, portugueses e catalães, um encenador, uma bailarina, uma performer, um
acrobata e um clown, coordenados artisticamente por uma encenadora portuguesa,
reuniram-se num laboratório de três dias
em Tàrrega (Catalunha, Espanha) com o
objetivo de se conhecerem, mas essencialmente de traçaren juntos as abordagens
ao tema proposto pelos festivais, encontrar
uma narrativa comum e desenhar a metodologia criativa, num processo realizado e
coordenado à distância, consolidando-se
depois em 3 semanas de residência para
a sua primeira apresentação ao público e
uma última residência em Tàrrega. Neste
primeiro encontro, o diálogo surgiu de forma
espontânea e sensível, criando um elo íntimo, emocional e raro entre todos os envolvidos. Surgiram “feridas” pessoais, íntimas,
memórias invocadas perante o questionamento sobre onde cada um se encontra

agora, enquanto indivíduo, e o seu caminho
enquanto artista. As “feridas” apareceram
como apropriação do conceito que foi estabelecido como ponto de partida. Emergiram
depois como título, matéria sensível e espaço simbólico: casa, ilha, isolamento, poço,
silêncio, círculo, lugar proibido, esquecimento, farsa, doença, peso, morte e libertação.
Os artistas desenvolveram narrativas individuais sobre o tema, debruçando-se num
processo criativo baseado essencialmente
nas suas próprias histórias pessoais, de
profunda densidade emocional e grande
generosidade. Estas narrativas cruzar-se-ão nas práticas finais, com o objetivo de
criar um corpo único, em residência artística,
com todo o grupo reunido. Mais do que nos
aspetos formais, procurou-se que os artistas
se focassem no processo criativo, desenvolvendo não só um trabalho de investigação
e pesquisa, mas identificando a génese da
dor, colocando literalmente o “dedo na ferida”.
Um caminho artístico que visa a cicatrização
– marca indelével da sua existência – apoiado na crença de que no mais profundo do
ser está algo indestrutível, que conserva
uma imensa capacidade de regeneração
e recomeço.
A FERIDA is a shadowy, occult, latent, muzzled
place. A continuous throbbing under the skin, an
unhealed scar, a deep well in the mirror. Memory,
being a fragmented space, contains a wound
that does not seem to heal, memories that haunt
us like ghosts who beg us, screaming, to let them
emerge and welcome them as part of our lives,
so that we are able to carry on. We must bring
our fragility to the light of day, identify what consumes and limits us. Aiming for the cure as an act
of love to ourselves and to others. By healing
memory and releasing its destructive charge,
and facing the fears that lead us to immobility,
we will re-encounter our ability to exist according
to our very being and our deepest conscience.
Based on an initial concept of MEMORY, as the

25 maio may 23:30 · 26 maio may 22:30 · 27 maio may 21:45 jardins da biblioteca municipal

structuring theme axis of a project that was designed as an opportunity for dialogue between two
neighbouring countries, five Portuguese and
Catalan artists, a director, a ballerina, a performer,
an acrobat and a clown, under the artistic coordination of a Portuguese director, got together for a
three-day laboratory in Tàrrega (Catalonia, Spain)
with the goal of, more than getting acquainted,
essentially approaching together the theme proposed by the festivals, finding a common narrative
and designing the creative methodology, in a
process to be conducted and coordinated remotely, and later consolidated during three weeks
of residency, before its first public presentation,
and a last residency at Tàrrega. During this first
meeting, the dialogue flowed spontaneously and
with sensitivity, creating a close, emotional and
rare link between all involved. Some personal,
intimate “wounds” emerged, memories conjured
by questions about the where the participants
were as individuals and their paths as artists. The
“wounds” appeared as an appropriation of the
concept that was established as a starting point.
They emerged later as a title, sensitive matter
and symbolic space: house, island, isolation, well,
silence, circle, forbidden place, oblivion, farce,
illness, weight, death and liberation.
The artists developed individual narratives on the
theme, dwelling on a creative process, essentially
based on their own personal histories, which was
deeply dense and had great generosity. These
narratives crossed during the final stages in order
to create a single body, in artistic residency, with
the whole group assembled. More than on the
formal aspects, the artists were meant to focus
on the creative process, not only by developing
research work, but also by identifying the origin
of pain, by literally “touching the wound”.
It is an artistic path that aims for healing – the
lasting impression of its existence – supported
on the belief that in the deepest part of our being
there lies something indestructible that retains an
immense ability for regeneration and renewal.

coprodução co-production

RUI PAIXÃO [ pt ]
clown clown

JULIETA AURORA SANTOS [ pt ]
encenadora, diretora artística director, artistic
director

TIAGO INUIT [ pt ]
músico, compositor musician, composer

GRUPO CORAL DA CASA DA GAIA [ pt ]
grupo coral coral group

PEDALEANDO
HACIA EL CIELO
THEATER TOL [ be ]
teatro aéreo | música | multimedia aerial theatre
| music | multimedia · 40' · m/3 · estreia nacional
portuguese première

Pedaleando Hacia el Cielo é uma história
de amor que antagoniza emoções entre
um dia de céu cinzento e os momentos em
que anjos dos nossos sonhos voam entre
o céu e a terra. Pedalar até ao céu é uma
metáfora em torno da união das pessoas,
uma declaração de amor traduzida em momentos, emoções, suspiros, palavras e música, numa performance aérea única. O
espetáculo combina imagens cinematográficas com luz, música e dança nos
céus, contextualizando um poético mundo
de sonho.
Pedaleando Hacia el Cielo is a love story, which
confronts emotions between a cloudy day and
the moments when angels from our dreams fly
between heaven and earth. “Pedalling up to the
sky” is a metaphor on people uniting, a declaration
of love, which translates in moments, emotions,
sighs, words and music, in a unique aerial
performance. The show combines cinematic
images with light, music and dancing in the skies,
thus contextualizing a poetic dream world.

26 maio may 23:00 · 27 maio may 23:30
casa do moinho

PENTALUM – LUMINARIUM
ARCHITECTS OF AIR [ uk ]
instalação installation · m/3 · estreia nacional portuguese première

LUMINARIUM é uma coleção de esculturas, criadas por Alan Parkinson, aptas a
receber o público no seu interior e capazes de inspirar pessoas através de
sentimentos de magia a partir de efeitos
de luz. Um conjunto de labirintos caleidoscópicos permite aos visitantes uma experiência sensorial única no interior de uma
gigantesca instalação aberta a todos.
O Imaginarius acolhe PENTALUM, uma

instalação desta coleção que celebra a
beleza da geometria e das suas formas
regulares. O pentágono é a forma central
do desenho do labirinto escultórico, culminando com um único elemento hexagonal.
Uma visita a esta escultura/instalação
transforma-se numa experiência sensorial
caraterística e irrepetível, seja meramente
contemplativa ou para um espaço de
refúgio dentro da dinâmica acelerada de

um festival de rua multidisciplinar.
LUMINARIUM is a collection of sculptures
created by Alan Parkinson, which are capable
of receiving the public inside and inspire people
through feelings of magic from their light
effects. A number of kaleidoscopic mazes
allows visitors to enjoy a unique sensory
experience inside a huge installation that is
open to everyone.
Imaginarius will be hosting PENTALUM, an

25 maio may 19:00 › 23:00 · 26 maio may 15:00 › 23:00 · 27 maio may 16:00 › 00:00 piscinas municipais

installation from this collection, which celebrates
the beauty of geometry and its regular forms.
The pentagon is the central form of the design
of the sculptural maze, which culminates in a
single hexagonal element.
Visiting this sculpture/installation turns into a
distinct and unrepeatable sensory experience,
which may be merely contemplative or take
the form of a haven within the busy movement
of a multidisciplinary street festival.

BLOCK
NOFIT STATE CIRCUS + MOTIONHOUSE [ uk ]
circo | dança circus | dance · 40' · m/3 · estreia nacional portuguese première

BLOCK é uma aventura cénica que parte de 20 blocos que funcionam como
instrumentos de constante construção
e desconstrução, capazes de criar uma
harmonia de formas, sombras e recantos…
num espaço onde a dança e o circo se
cruzam.
Uma metáfora centrada na transformação
de espaço natural em centros urbanos e
na mudança de perspetivas estéticas e arquitetónicas, através da criação de plataformas que simbolicamente se cruzam com
corpos, representando barreiras e obstáculos para a nossa repetição do ciclo de
sucessos e fracassos.
Uma performance multidisciplinar, que une
disciplinas acrobáticas com a dança contemporânea numa apropriação única do

espaço urbano, transformadora da nossa
experiência visual.
BLOCK is a scenic adventure based on 20 blocks, which operate as instruments for constant
construction and deconstruction, able to create
a harmony of forms, shadows and nooks… in
a space where dance and circus meet.
It is a metaphor centred on the transformation
of natural spaces into urban centres and on the
change of aesthetic and architectural perspectives,
through the creation of platforms that symbolically
crossed with bodies, representing barriers and
obstacles to our repetition of the cycle of successes
and failures.
It is a multidisciplinary performance that unites
acrobatic disciplines with contemporary dance,
in a unique appropriation of urban space that
transforms our visual experience.

26 maio may 17:10 | 22:00 · 27 maio may 18:45 | 23:40 praça gaspar moreira

CANOPY

CEGOS

FAHR 021.3 [ pt ]

DESVIO COLETIVO [ br ]

instalação installation · estreia absoluta world première

intervenção | performance intervention | performance · m/6 · estreia nacional portuguese première

CANOPY é uma intervenção que define um
momento inesperado numa das ruas mais
movimentadas da cidade, convidando à aproximação através de um jogo de perspetivas
entre o transeunte cidadão e os limites da
cidade. CANOPY é uma estrutura geométrica
a vários níveis, composta por 126 metros
lineares de ripas de madeira suspensa sobre
a rua, que deforma a nossa perspetiva, direcionando o olhar para a paisagem caraterística da cidade – o Castelo. Uma peça leve e
transparente que se desconstrói na variação
de luz do dia para a noite, conferindo à rua
novas dinâmicas e formas de estar.
27 abril april › 11 junho june rua dr. roberto alves

CANOPY is an intervention that defines an unexpected moment in one of the city's busiest streets,
a way of drawing the public through a game of
perspectives between the citizens passing by
and the city limits. CANOPY is a multilevel geometric structure composed of 126 linear metres of
wooden slats, suspended over the street, which
distorts one's perspective by directing the gaze
towards the city's typical landmark – the Castle.
It is a light and transparent piece that is deconstructed by how the light varies from daytime to
night-time, which endows the street with new
dynamics and ways of being.

Homens e mulheres, em trajes sociais, cobertos de argila e de olhos vendados, caminham lentamente interferindo poeticamente
no fluxo quotidiano da cidade. CEGOS propõe uma reflexão acerca do modo de vida
da sociedade contemporânea, pautada pela
busca incessante do poder que petrifica as
relações humanas em prol do capitalismo.
A interação performativa com os espaços
que representam os eixos dominantes da
sociedade provoca desconfiança na paisagem urbana. CEGOS é uma performance
urbana com caráter de obra aberta que
remete para diferentes leituras: a redução
da nossa existência à produção industrial
e ao consumo, o excesso de trabalho, o
aprisionamento e a petrificação da vida, a
automatização do quotidiano, a degeneração ética que se alastra no atual estado da
sociedade.

Men and women, in social attire, covered in clay
and blindfolded, walk slowly, poetically interfering
in the city's everyday flow. CEGOS proposes a
reflection on the way of life of contemporary society, marked by the relentless strife for power,
which petrifies human relations for the benefit of
capitalism.
The performative interaction with the spaces that
represent the dominant axis of society brings
about distrust in the urban landscape. CEGOS is
an open-ended urban performance which refers
to a number of readings: the reduction of our
existence to industrial production and consumption, overwork, life's entrapment and petrification,
the automation of everyday life, the ethic degeneration which is spreading in society's present
state.

24 | 25 maio may 18:00 › 22:00 workshop de intervenção urbana urban intervention workshop · acesso
ao workshop mediante inscrição prévia prior registration is required workshops@imaginarius.pt.
26 maio may 16:00 biblioteca municipal › rua dr. elísio de castro › igreja da misericórdia › rua
jornal correio da feira › rua dr. vitorino de sá › rua dos descobrimentos › rossio · 100'
27 maio may 15:00 castelo › igreja matriz › rua dr. roberto alves › praça da república › praça
gaspar moreira › rua dr. elísio de castro › igreja da misericórdia › rua jornal correio da feira ›
rua dr. vitorino de sá › rua dos descobrimentos › rossio · 180'

AR-TI-FÍ-CIO
MARIA DE MELO FALCÃO E VÍTOR FONTES [ pt ]
performance | instalação performance | installation · 20' · m/6 · dança dance · 40' · m/6 · estreia absoluta
world première

A palavra AR-TI-FÍ-CIO não se reduz ao seu
significado, desmantelando-se em sílabas
que se assumem como peças do jogo. Quatro corpos tentam enganar-se numa procura
constante de diálogo através do fingimento,
num espaço performativo detonável. Estes
corpos evoluem à medida das suas necessidades, constroem-se com as memórias
presentes do grupo e embalam numa trajetória de ações planeadas, premeditadas
com ênfase no embuste.
O projeto apresenta-se em duas versões:
uma diurna, materializada numa instalação
performativa aberta às famílias, e outra
noturna, num espetáculo intenso e dinâmico.

The word AR-TÍ-FI-CIO (“ARTIFICE”) cannot be
reduced to its meaning. It can also be dismantled
into syllables that become pieces of a game.
Four bodies try to deceive each other, as they
constantly seek dialogue through pretence, in a
detonable performative space. These bodies
evolve according to their needs, construct themselves with the present memories of the group
and go forth in a trajectory of planned, premeditated actions with an emphasis in deception.
The project will be presented in two versions.
One takes place during the day, as a performative
installation open to families. The nocturnal version
is an intense and dynamic show.

26 maio may 15h10 | 20h30 · 27 maio may 17h30 | 20h00 casa do moinho – performance | instalação
performance | installation
25 maio may 22:15 · 26 maio may 00:20 · 27 maio may 00:45 praça gaspar moreira – dança dance

EZ SUB
PROJETO EZ [ pt ]
performance | instalação performance | installation · 45' · m/6 · estreia absoluta world première

Num cenário urbano, um estanho submarino
navega desorientado. Uma máquina cénica
de grande formato, capaz de transportar
os transeuntes para uma nova realidade.
O Projeto EZ põe a sua experiência cénica
ao serviço da inovação e da experiência
senso-rial, desenvolvendo um novo projeto
que transforma o público em ator e performer, no interior de um submarino urbano
que dá vida a momentos únicos.

In an urban setting, a strange submarine navigates
aimlessly. It is a large format scenic machine,
capable of carrying the passers-by to a new
reality. Projeto EZ apply their scenic experience
for the benefit of innovation and sensory
experience, as they develop a new project that
turns the audience into an actor and performer,
inside an urban submarine that gives life to unique
moments.

25 maio may 23:00 praça gaspar moreira › biblioteca municipal
26 maio may 16:45 rua dr. roberto alves › praça da república | 20:45 igreja matriz › rossio › rua
dos descobrimentos › rua dr. vitorino de sá | 23:15 praça da república › rua dr. roberto alves ›
igreja matriz
27 maio may 14:45 praça da república › praça gaspar moreira › rua dos descobrimentos | 20:30 igreja
matriz › rua dr. roberto alves › praça da república | 22:50 casa do moinho › rossio › igreja matriz

CONSEQÜÈNCIES
CIA MOVEO [ es ]
dança dance · 25' · m/6 · estreia absoluta world première · vencedor winner mais imaginarius 2016

CONSEQÜÈNCIES é um trabalho artístico
físico e intenso sobre a verdade dos outros.
Onde está visível e oculta a generosidade
e a capacidade de sermos nós mesmos?
A Cia. Moveo apresenta um motor individual
de esperança, encarando o medo com expetativa no futuro, num espetáculo pleno
de fisicalidade e momentos inexplicáveis.
Na sociedade de hoje, conhecemos pessoas,
caminhamos e contactamos com elas, mas
nunca voltamos a repetir caminhos. Afinal,
para onde vamos? Sabes o que isto significa
para mim? Consegues compreender as
consequências do teu gesto inocente?

CONSEQÜÈNCIES is a physical and intense artistic
work on the truth of others. Where do we display
and conceal our generosity and our ability to be
ourselves? Cia. Moveo present an individual engine of hope, by facing fear while looking forward
to the future, in a performance full of physicality
and unexplainable moments.
In today's society, we know people, we walk and
make contact with them, but we never repeat
our paths. After all, where are we going? Do you
know what this means to me? Can you understand
the consequences of your innocent gesture?

25 maio may 21:15 · 26 maio may 16:00 · 27 maio may 15:30 casa do moinho
26 maio may 22:10 · 27 maio may 21:00 igreja matriz

DE REPENTE, AO ENTRARES NAQUELA
PORTA, DEPARAS-TE COM O ENCANTO
DA BELEZA
POESIA NO CORPO, CORPO NA POESIA [ pt ]
dança | performance dance | performance · 45' · m/6 · estreia absoluta world première

O homem que engordou quando engoliu a
arte mantinha a esperança de nunca mais
emagrecer. Passou a existir evitando os
movimentos excessivos, como se o corpo
imobilizado aprisionasse toda a arte do
mundo. E assim morreu, morto de arte em
si, pois nunca mais ninguém o viu a comer,
a beber ou mesmo a pensar. Consta que
morreu com 104 anos.

The man who got fat when he swallowed art
remained hopeful of never getting thin again. He
adopted an existence which avoided any excessive
movements, as if his motionless body
encapsulated all the art in the world. And so he
died, he was dead from the art inside of him, as
nobody ever saw him eating, drinking, or even
thinking. They say he died at 104.

26 maio may 21:40 · 27 maio may 22h00 casa do moinho

DAWN AT GALAMANTA
BANDA SINFÓNICA DE JOVENS DE SANTA MARIA
DA FEIRA [ pt ] + LAB INDANÇA [ pt ]
música | dança music | dance 80' · m/6 · estreia nacional portuguese première · bilhetes tickets 3 euros
direção musical musical direction maestro paulo martins · coreografia choreography clara andermatt

Dawn at Galamanta, escrita pelo compositor
Christian Lindberg, é uma composição inclusiva que cruza a música com a dança, numa abordagem inusitada ao espaço cénico
e ao movimento. É uma obra que une o
amor, a traição, o ódio e a guerra num espetáculo intenso.

Dawn at Galamanta, written by composer Christian
Lindberg, is a piece for band and a group of
handicapped people, which combines performance with a scenic component through a direct
interaction between musicians and the various
performers on stage. A work that approaches
love, treason, hate and war.

24 maio may 21:30 cineteatro antónio lamoso

DONZELA

OBJETO

JOANA VASCONCELOS [ pt ] + COMUNIDADE SÉNIOR
DE SANTA MARIA DA FEIRA [ pt ]

BIANCA FERREIRA [ pt ]
instalação installation · estreia absoluta world première

instalação installation

A Donzela é uma célebre colcha de croché,
produzida pela comunidade sénior de Santa
Maria da Feira sob direção da artista plástica
Joana Vasconcelos, desenvolvida em 2007.
Na comemoração do 10º aniversário da
peça, que é já parte integrante do património
de Santa Maria da Feira, os participantes
voltam a reunir-se, intervindo com vista à
conservação da obra e reavivando memórias de um envolvimento ímpar.

16 › 27 maio may castelo de santa maria da feira

Donzela is a famous knitted quilt, made by the
senior community of Santa Maria da Feira under
the direction of visual artist Joana Vasconcelos,
in 2007. To celebrate the 10th anniversary of
the piece, which is already part of the heritage
of Santa Maria da Feira, the participants will meet
again for an intervention, in order to preserve the
work and rekindle memories of an unparalleled
involvement.

Objeto propõe uma reflexão sobre algumas
das dicotomias estruturantes do modelo
de sociedade ocidental: coletivo/individual;
ocultação/revelação; banal/sagrado; público/
privado; estrutura/módulo. A instalação propõe, também, uma reflexão sobre o valor
do objeto, manipulando a leitura do espectador através da sua descontextualização.
Neste dispositivo, a individualidade é simultaneamente anulada e sacralizada pela
estrutura do coletivo.
19 › 27 maio may rua das fogaceiras

Objeto proposes a reflection on some of the
structural dichotomies of the Western model of
society: collective/individual; concealment/ revelation; banal/sacred; public/private; structure/module.
The installation also proposes a reflection on the
value of the object, manipulating the reading of
the viewer through its decontextualization. In this
apparatus, individuality is simultaneously nullified
and sacralized by the collective structure.

THE TAMARROS
AMBARADAN [ it ]
música music · 45' · m/6 · estreia nacional portuguese première

O ritmo avassalador da tarola, o impulso
do baixo e a melodia do saxofone são pontos
de partida para uma aventura única pelo
“Disco Fever”. De volta aos anos 70, The
Tamarros saem à rua com uma energia
única, óculos de sol espelhados, penteados
característicos e calças com boca-de-sino.
Um momento de celebração capaz de transformar a rua num espaço aberto a batidas
clássicas, a coreografias e a situações embaraçosas.

The overwhelming rhythm of the snare drum,
the impulse of the bass and the melody of the
saxophone are the starting point of a unique
adventure through Disco Fever. Back in the 70ies,
The Tamarros take to the streets with a unique
energy, mirrored sunglasses, vintage hairdos and
bell-bottom trousers. It is a moment of celebration
that can turn the street into an open space for
classic beats, choreographies and embarrassing
situations.

26 maio may 18:00 praça gaspar moreira › praça da república › igreja matriz › casa do moinho
26 maio may 01:10 praça gaspar moreira
27 maio may 01:30 praça gaspar moreira
27 maio may 17:30 igreja matriz › rua dr. roberto alves › praça da república

LIGHTS IN ALINGSAS [ se ]
instalação installation · estreia absoluta world première

Lights in Alingsas é um festival sueco dedicado às instalações de luz para o espaço
público, com foco na participação e no envolvimento de estudantes e designers para
o desenvolvimento de instalações únicas
em cada edição. Após um workshop de intercâmbio entre estudantes de design de
luz portugueses e suecos, o centro histórico
de Santa Maria da Feira acolhe “esculturas”
de luz exclusivas, desenvolvidas especificamente para o festival.

Lights in Alingsås is a Swedish festival devoted
to light installations for public space, focusing on
the participation and involvement of students and
designers for the development of unique installations for each edition. Following an exchange
workshop with Portuguese and Swedish light
designers, the Santa Maria da Feira's historical
centre will be hosting exclusive light “sculptures“
that have been specifically developed for the
festival.

inauguração das instalações de luz inauguration of the light installation 25 maio may 21:45
25 maio may 21:45 › 01:00 · 26 | 27 maio may 21:30 › 02:00 praça da república | rua dos descobrimentos

[DE]FRAGMENTATION
FREDERICO DINIS [ pt ]
multimédia | música multimedia | music · 30' · m/6 · estreia absoluta world première

[de]fragmentation é uma performance sonora e visual inspirada na história e nos valores
naturais e culturais da Terra de Santa Maria
e do Museu Convento dos Lóios, cuja importância histórica nos transporta para novas
representações e significados deste local,
com recurso à exploração de aspetos sonoros e visuais.
A performance centra-se num diálogo entre
os meios sonoro e visual, mediado pelo
performer que se enquadra como narrador,
lembrando e imaginando outros lugares
possíveis através da construção das narrativas sonora e visual em tempo real.
Em [de]fragmentation altera-se o tempo e
o espaço, remetendo para tantos outros
lugares (des)fragmentados, transformando
momentaneamente o Museu Convento dos
Lóios num espaço cheio de novas materialidades, procurando desencadear uma expe-

riência figurativa e uma releitura do contexto
do lugar e da sua identidade.
[de]fragmentation is a sound and vison performance inspired by the history and the natural and
cultural values of the Land of Santa Maria and
of the Lóios Convent Museum, whose historical
importance refers to new representations and
significations of this place, resorting to the exploration of sound and visual aspects.
The performance focuses on a dialogue between
the media of sound and vision, which is mediated
by the performer as a narrator, by recalling and
imagining other possible places through the construction of sound and vision narratives in real time.
In [de]fragmentation time and space is changed,
referring to a multitude of other (de)fragmented
places, temporarily turning the Lóios Convent
Museum into a space full of new materialities, in
an attempt to set off a figurative experience and
a rereading of the context of the place and its identity.

26 maio may 22:20 · 27 maio may 22:45 claustro do convento dos lóios

MAPA MAP
LEGENDA LEGEND

wc acessível

posto de segurança
safety point

área alimentar
food area

imaginarius pro

imaginarius off

imaginarius

mais imaginarius

imaginarius infantil

espetáculo com espaço
de visibilidade preferencial
para mobilidade condicionada
spectacle with preferential visibility
space for disabled people

espetáculo com audiodescrição
show with audiodescription

espetáculo com interpretação
em língua gestual portuguesa
show with interpretation in portuguese
sign language

INSTALAÇÕES
INSTALLATIONS
27 abril april › 11 junho june

CANOPY
FAHR 021.3 [ pt ]
rua dr. roberto alves

26 | 27 maio may

TECIDO SOCIAL,
2016''
JACQUELINE BELOTTI [ br ]
rua dr. roberto alves

16 › 27 maio may

EXPOSIÇÃO
EXHIBITION
26 | 27 maio may | 14:00 › 00:00

ROLHAS E FLORESTAS
GABINETE DE AMBIENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA [ pt ]
casa do moinho
exposição · m/3

DONZELA

REFLEXO

JOANA VASCONCELOS [ pt ]
+ COMUNIDADE SÉNIOR
DE SANTA MARIA
DA FEIRA [ pt ]
castelo

COMUNIDADE ESCOLAR
DO 1º CICLO DO ENSINO
BÁSICO DE SANTA MARIA
DA FEIRA [ pt ]
rossio

ACESSIBILIDADE
ACCESSIBILITY

MANIFESTO

VISITA ORIENTADA AO RECINTO DO FESTIVAL

19 › 27 maio may

OBJETO
BIANCA FERREIRA [ pt ]
rua das fogaceiras
25 › 27 maio may

LIGHTS
IN ALINGSAS [ se ]
rua dos descobrimentos
praça da república

THE WAVE
ELPARO [ fr ]
praça gaspar moreira

GUILHERME
HENRIQUES [ pt ] +
ESTUDANTES ENSINO
SECUNDÁRIO [ pt ]
centro histórico

25 MAIO MAY
QUINTA THURSDAY
19:00 › 23:00

PENTALUM
– LUMINARIUM
ARCHITECTS OF AIR [ uk ]
piscinas municipais
instalação · 240m · m/3

21:15

CONSEQÜÈNCIES
CIA. MOVEO [ es ]
casa do moinho
dança · 25m · m/6

26 | 27 maio may | 19:00 › 20:30
centro histórico

24 MAIO MAY
QUARTA WEDNESDAY
21:30

21:45

INAUGURAÇÃO
DAS INSTALAÇÕES
DE LUZ
LIGHTS IN ALINGSAS [ se ]
rua dos descobrimentos ›
praça da república
instalação · 30m · m/3

22:15

DAWN AT GALAMANTA

AR-TI-FÍ-CIO

BANDA SINFÓNICA DE JOVENS DE SANTA MARIA
DA FEIRA [ pt ] + LAB INDANÇA [ pt ]
cineteatro antónio lamoso

MARIA DE MELO FALCÃO
E VÍTOR FONTES [ pt ]
praça gaspar moreira

música | dança · 80m · m/6 · 3 euros

dança · 40m · m/6

23:00

EZ SUB
PROJETO EZ [ pt ]
praça gaspar moreira ›
biblioteca municipal
performance | instalação · 30m
· m/6

23:30

FERIDA
ALBA TORRES [ es ] +
CATARINA CAMPOS [ pt ] +
QUIM GIRON [ es ] + PAU
MASALÓ LLORÀ [ es ] + RUI
PAIXÃO [ pt ] + JULIETA
AURORA SANTOS [ pt ] +
TIAGO INUIT [ pt ] +
GRUPO CORAL DA CASA
DA GAIA [ pt ]
jardim da biblioteca
municipal
performance | multidisciplinar ·
45m · m/6

26 MAIO MAY SEXTA FRIDAY
14:00 › 19:00

16:10

WORKSHOP
DE NOVO CIRCO

HANGING
BY A THREAD

INAC – INSTITUTO
NACIONAL DAS ARTES
DO CIRCO [ pt ]
rossio

DI FILIPPO
MARIONETTE [ it ]
praça da república
teatro | marionetas · 35m · m/3

workshop · 300m · m/3

16:20

WORKSHOP
DE CONSTRUÇÃO
DE INSTRUMENTOS
RECICLADOS
NUNO SARAFA [ pt ]
rossio
workshop · 300m · m/3

14:15

STELI
STALKER TEATRO [ it ]
rossio
performance | instalação · 40m
· m/3

14:30

HAUTE CUISINE
IL CATALDO [ it ]
rossio
circo | clown · 40m · m/3

14:45

KUKURYKU
OLA MUCHIN [ pl ]
igreja matriz
teatro | marionetas · 30m · m/3

15:00 › 23:00

PENTALUM
– LUMINARIUM
ARCHITECTS OF AIR [ uk ]
piscinas municipais
instalação · 480m · m/3

15:10

AR-TI-FÍ-CIO
MARIA DE MELO FALCÃO
E VÍTOR FONTES [ pt ]
casa do moinho
performance | instalação · 20m
· m/6

15:15

A SMILE CHANGE
YOUR LIFE
MIMO HUENCHULAF [ it ]
praça da república
clown · 40m · m/3

15:45

THE BROSTREETS
LES FOUTOUKOURS [ can ]
igreja matriz
circo · 35m · m/3

16:00

CEGOS
DESVIO COLETIVO [ br ]
biblioteca municipal › rua
dr. elísio de castro › igreja
da misericórdia › rua jornal
correio da feira › rua dr.
vitorino de sá › rua dos
descobrimentos › rossio
intervenção | performance ·
100m · m/6

CONSEQÜÈNCIES
CIA. MOVEO [ es ]
casa do moinho
dança · 25m · m/6

IRAKURRIZ
SHAKTI OLAIZOLA [ es ]
rossio
performance | circo · 30m · m/3

16:30

STELI
STALKER TEATRO [ it ]
rossio
performance | instalação · 40m
· m/3

18:45

L'ENVERS
ICI'BAS [ ch ]
praça gaspar moreira
dança · 40m · m/6

STELI
STALKER TEATRO [ it ]
rossio
performance | instalação · 40m
· m/3

19:10

HANGING
BY A THREAD
DI FILIPPO
MARIONETTE [ it ]
casa do moinho
teatro | marionetas · 35m · m/3

19:30

MANDALA

LUDO CIRCUS SHOW

DAVID SOMLÓ [ hu ]
eira do orfeão da feira

LUDO CIRCUS [ es ]
igreja matriz

performance | instalação · 30m
· m/6

circo | performance · 60m · m/3

16:45
PROJETO EZ [ pt ]
igreja matriz › rua dr. roberto
alves › praça da república
performance | instalação · 45m
· m/6

17:00

STOP AND DANCE
WITH ME
IF HUMAN [ be ]
casa do moinho
performance · 60m · m/6

17:10

BLOCK
NOFIT STATE CIRCUS [ uk ]
+ MOTIONHOUSE [ uk ]
praça gaspar moreira
circo | dança · 40m · m/3

17:45

KUKURYKU
OLA MUCHIN [ pl ]
mercado municipal
teatro | marionetas · 30m · m/3

18:00

THE TAMARROS
AMBARADAN [ it ]
praça gaspar moreira ›
praça da república › igreja
matriz › casa do moinho
música · 45m · m/6

18:10

HAUTE CUISINE
IL CATALDO [ it ]
rossio
circo | clown · 40m · m/3

18:15

MANDALA
DAVID SOMLÓ [ hu ]
eira do orfeão da feira
performance | instalação · 30m
· m/6

18:30

OPERATIVI
CIA. ECCENTRICI
DADARÒ [ it ]
mercado municipal
teatro · 55m · m/6

NB ACADEMIA
DE ATORES [ pt ]
jardim da academia
de música
teatro · 25m · m/3

21:10

THE BROSTREETS

LA GLO ZIRKO
DANTZA [ es ]
praça gaspar moreira

performance | circo · 30m · m/3

dança vertical · 30m · m/6

22:20

[DE]FRAGMENTATION
FREDERICO DINIS [ pt ]
claustro do museu convento
dos lóios

VOCÊS TAMBÉM
FAZEM PARTE

DONDE MUEREN
LAS OLAS
COLECTIVO
LA BALSA [ es ]
rossio
teatro | dança | circo · 60m · m/6

21:20

SU A FEU

JOA [ pt ]
rossio

performance | música · 30m ·
m/6

circo · 40m · m/3

21:30
19:45

SHAKTI OLAIZOLA [ es ]
rossio

circo · 35m · m/3

21:15

HANGING
BY A THREAD

NB ACADEMIA
DE ATORES [ pt ]
jardim da academia
de música
teatro · 25m · m/3

22:30

FERIDA
ALBA TORRES [ es ] +
CATARINA CAMPOS [ pt ] +
QUIM GIRON [ es ] + PAU
MASALÓ LLORÀ [ es ] + RUI
PAIXÃO [ pt ] + JULIETA
AURORA SANTOS [ pt ] +
TIAGO INUIT [ pt ] + GRUPO
CORAL DA CASA
DA GAIA [ pt ]
jardim da biblioteca
municipal

MIMO HUENCHULAF [ it ]
mercado municipal

DI FILIPPO
MARIONETTE [ it ]
mercado municipal

performance | multidisciplinar ·
45m · m/6

clown · 40m · m/3

teatro | marionetas · 35m · m/3

KUKURYKU

19:50

STOP AND DANCE
WITH ME
IF HUMAN [ be ]
praça da república
performance · 60m · m/6

20:00

LOS 4 TIEMPOS
LA GLO ZIRKO
DANTZA [ es ]
praça gaspar moreira
dança vertical · 30m · m/6

20:15

MANDALA
DAVID SOMLÓ [ hu ]
eira do orfeão da feira
performance | instalação · 30m
· m/6

20:30

AR-TI-FÍ-CIO
MARIA DE MELO FALCÃO
E VÍTOR FONTES [ pt ]
casa do moinho
performance | instalação · 20m
· m/6

HAUTE CUISINE
IL CATALDO [ it ]
rossio
circo | clown · 40m · m/3

20:45

EZ SUB
PROJETO EZ [ pt ]
igreja matriz › rossio › rua
dos descobrimentos › rua
dr. vitorino de sá
performance | instalação · 45m
· m/6

PROYECCIÓN
INTERVENCIÓN
BELEN ROBEDA [ ar ]
rua dr. elísio de castro
instalação | multimedia · 210m
· m/3

21:40

DE REPENTE,
AO ENTRARES
NAQUELA PORTA,
DEPARAS-TE
COM O ENCANTO
DA BELEZA
POESIA NO CORPO. CORPO
NA POESIA [ pt ]
casa do moinho
dança | performance · 45m · m/6

22:00

BLOCK
NOFIT STATE CIRCUS [ uk ]
+ MOTIONHOUSE [ uk ]
praça gaspar moreira
circo | dança · 40m · m/3

STOP AND DANCE
WITH ME
IF HUMAN [ be ]
casa do moinho
performance · 60m · m/6

22:10

CONSEQÜÈNCIES
CIA. MOVEO [ es ]
igreja matriz
dança · 25m · m/6

23:30

LOS 4 TIEMPOS

multimedia | música · 30m · m/6

LICIUM

A SMILE CHANGE
YOUR LIFE

22:15

IRAKURRIZ

LES FOUTOUKOURS [ can ]
praça gaspar moreira

DEABRU BELTZAK [ es ]
casa do moinho › rossio ›
igreja matriz

19:40

EZ SUB

20:50

VOCÊS TAMBÉM
FAZEM PARTE

OLA MUCHIN [ pl ]
praça da república
teatro | marionetas · 30m · m/3

22:45

LUDO CIRCUS SHOW

23:45

SU A FEU
DEABRU BELTZAK [ es ]
casa do moinho › rua dos
descobrimentos › praça
gaspar moreira › praça da
república
performance | música · 30m ·
m/6

00:00

DONDE MUEREN
LAS OLAS
COLECTIVO
LA BALSA [ es ]
rossio
teatro | dança | circo · 60m · m/6

00:20

AR-TI-FÍ-CIO
MARIA DE MELO FALCÃO
E VÍTOR FONTES [ pt ]
praça gaspar moreira
dança · 40m · m/6

00:30

A SMILE CHANGE
YOUR LIFE
MIMO HUENCHULAF [ it ]
praça da república
clown · 40m · m/3

01:10

THE TAMARROS
AMBARADAN [ it ]
praça gaspar moreira
música · 45m · m/6

LUDO CIRCUS [ es ]
igreja matriz
circo | performance · 60m · m/3

22:50

OPERATIVI
CIA. ECCENTRICI
DADARÒ [ it ]
mercado municipal
teatro · 55m · m/6

L'ENVERS
ICI'BAS [ ch ]
praça gaspar moreira

LEGENDA LEGEND

dança · 40m · m/6

23:00

imaginarius

PEDALEANDO
HACIA EL CIELO
THEATER TOL [ be ]
casa do moinho
teatro aéreo | música |
multimedia · 40m · m/3

mais imaginarius

imaginarius infantil

23:15

EZ SUB
PROJETO EZ [ pt ]
praça da república › rua dr.
roberto alves › igreja matriz

espetáculo com espaço
de visibilidade preferencial
para mobilidade condicionada
spectacle with preferential visibility
space for disabled people

performance | instalação · 45m
· m/6

23:20

espetáculo com audiodescrição
show with audiodescription

LICIUM
JOA [ pt ]
rossio
circo · 40m · m/3

espetáculo com interpretação
em língua gestual portuguesa
show with interpretation in portuguese
sign language

27 MAIO MAY SÁBADO SATURDAY
14:00 › 19:00

WORKSHOP
DE NOVO CIRCO
INAC – INSTITUTO
NACIONAL DAS ARTES DO
CIRCO [ pt ]
rossio
workshop · 300m · m/3

15:45

18:00

LICIUM

MANDALA

JOA [ pt ]
rossio

DAVID SOMLÓ [ hu ]
eira do orfeão da feira

circo · 40m · m/3

performance | instalação · 30m
· m/6

A SMILE CHANGE
YOUR LIFE

18:20

HAUTE CUISINE
IL CATALDO [ it ]
rossio

clown · 40m · m/3

circo | clown · 40m · m/3

NUNO SARAFA [ pt ]
rossio

PENTALUM
– LUMINARIUM

14:15
STALKER TEATRO [ it ]
rossio
performance | instalação · 40m
· m/3

14:30

HAUTE CUISINE
IL CATALDO [ it ]
rossio
circo | clown · 40m · m/3

14:45

EZ SUB
PROJETO EZ [ pt ]
praça da república › praça
gaspar moreira › rua dos
descobrimentos
performance | instalação · 45m
· m/6

15:00

CEGOS
DESVIO COLETIVO [ br ]
castelo › igreja matriz › rua
dr. roberto alves › praça da
república › praça gaspar
moreira › rua dr. elísio de
castro › igreja da misericórdia
› rua jornal correio da feira
› rua dr. vitorino de sá › rua
dos descobrimentos › rossio
intervenção | performance ·
180m · m/6

MANDALA
DAVID SOMLÓ [ hu ]
eira do orfeão da feira
performance | instalação · 30m
· m/6

HANGING
BY A THREAD
DI FILIPPO
MARIONETTE [ it ]
praça da república
teatro | marionetas · 35m · m/3

15:15

IRAKURRIZ
SHAKTI OLAIZOLA [ es ]
rossio
performance | circo · 30m · m/3

15:30

CONSEQÜÈNCIES
CIA. MOVEO [ es ]
casa do moinho
dança · 25m · m/6

18:30

STOP AND DANCE
WITH ME

HANGING
BY A THREAD

instalação · 480m · m/3

performance · 60m · m/6

teatro | marionetas · 35m · m/3

STOP AND DANCE
WITH ME
IF HUMAN [ be ]
casa do moinho
performance · 60m · m/6

16:30

STELI
STALKER TEATRO [ it ]
rossio
performance | instalação · 40m
· m/3

18:45

BLOCK
NOFIT STATE CIRCUS [ uk ]
+ MOTIONHOUSE [ uk ]
praça gaspar moreira
18:50

HANGING
BY A THREAD
DI FILIPPO
MARIONETTE [ it ]
casa do moinho

16:50

THE BROSTREETS
LES FOUTOUKOURS [ can ]
igreja matriz
17:00

LOS 4 TIEMPOS
LA GLO ZIRKO
DANTZA [ es ]
praça gaspar moreira
dança vertical · 30m · m/6

21:00

CONSEQÜÈNCIES
CIA. MOVEO [ es ]
igreja matriz

19:00

STELI
STALKER TEATRO [ it ]
rossio
performance | instalação · 40m
· m/3

19:10

KUKURYKU

17:45

teatro · 55m · m/6

17:50

LUDO CIRCUS SHOW
LUDO CIRCUS [ es ]
igreja matriz
circo | performance · 60m · m/3

22:15

L'ENVERS

OLA MUCHIN [ pl ]
praça da república

ICI'BAS [ ch ]
praça gaspar moreira
dança · 40m · m/6

21:15

teatro | marionetas · 30m · m/3

22:30

OPERATIVI

VOCÊS TAMBÉM
FAZEM PARTE

CIA. ECCENTRICI
DADARÒ [ it ]
mercado municipal

NB ACADEMIA
DE ATORES [ pt ]
jardim da academia
de música

teatro · 55m · m/6

teatro · 25m · m/3

21:30

DONDE MUEREN
LAS OLAS

22:45

[DE]FRAGMENTATION
FREDERICO DINIS [ pt ]
claustro do museu convento
dos lóios
multimedia | música · 30m · m/6

22:50

PROYECCIÓN
INTERVENCIÓN

performance | instalação · 45m
· m/6

BELEN ROBEDA [ ar ]
rua dr. elísio de castro

LICIUM

instalação | multimedia · 210m
· m/3

JOA [ pt ]
rossio

19:45
SHAKTI OLAIZOLA [ es ]
rossio
20:00

AR-TI-FÍ-CIO
MARIA DE MELO FALCÃO
E VÍTOR FONTES [ pt ]
casa do moinho
performance | instalação · 20m
· m/6

20:10

A SMILE CHANGE
YOUR LIFE
MIMO HUENCHULAF [ it ]
praça da república
clown · 40m · m/3

OPERATIVI
CIA. ECCENTRICI
DADARÒ [ it ]
mercado municipal

circo · 35m · m/3

PROJETO EZ [ pt ]
casa do moinho › rossio ›
igreja matriz

17:40

dança · 40m · m/6

LES FOUTOUKOURS [ can ]
praça gaspar moreira

teatro | dança | circo · 60m · m/6

performance | circo · 30m · m/3

ICI'BAS [ ch ]
praça gaspar moreira

THE BROSTREETS

teatro | marionetas · 30m · m/3

música · 45m · m/6

performance | instalação · 20m
· m/6

dança | performance · 45m · m/6

OLA MUCHIN [ pl ]
mercado municipal

IRAKURRIZ

MARIA DE MELO FALCÃO
E VÍTOR FONTES [ pt ]
casa do moinho

POESIA NO CORPO. CORPO
NA POESIA [ pt ]
casa do moinho

COLECTIVO
LA BALSA [ es ]
rossio

AMBARADAN [ it ]
igreja matriz › rua dr. roberto
alves › praça da república

AR-TI-FÍ-CIO

DE REPENTE,
AO ENTRARES
NAQUELA PORTA,
DEPARAS-TE
COM O ENCANTO
DA BELEZA

KUKURYKU

17:30

THE TAMARROS

circo | performance · 60m · m/3

dança · 25m · m/6

circo | dança · 40m · m/3

teatro | marionetas · 35m · m/3

L'ENVERS
15:10

circo | clown · 40m · m/3

DI FILIPPO
MARIONETTE [ it ]
mercado municipal

KUKURYKU
teatro | marionetas · 30m · m/3

IL CATALDO [ it ]
rossio

IF HUMAN [ be ]
praça da república

circo · 35m · m/3

OLA MUCHIN [ pl ]
igreja matriz

HAUTE CUISINE

ARCHITECTS OF AIR [ uk ]
piscinas municipais
16:15

LUDO CIRCUS [ es ]
igreja matriz

performance · 60m · m/6

20:45
16:00 › 00:00

21:50

LUDO CIRCUS SHOW

22:00

MIMO HUENCHULAF [ it ]
mercado municipal

STELI

IF HUMAN [ be ]
casa do moinho

15:50

WORKSHOP
DE CONSTRUÇÃO
DE INSTRUMENTOS
RECICLADOS
workshop · 300m · m/3

20:40

STOP AND DANCE
WITH ME

20:30

FERIDA
ALBA TORRES [ es ] +
CATARINA CAMPOS [ pt ] +
QUIM GIRON [ es ] + PAU
MASALÓ LLORÀ [ es ] +
RUI PAIXÃO [ pt ] + JULIETA
AURORA SANTOS [ pt ] +
TIAGO INUIT [ pt ] +
GRUPO CORAL DA CASA
DA GAIA [ pt ]
jardim da biblioteca
municipal
performance | multidisciplinar ·
45m · m/6

23:40

BLOCK
NOFIT STATE CIRCUS [ uk ]
+ MOTIONHOUSE [ uk ]
praça gaspar moreira
circo | dança · 40m · m/3

00:15

SU A FEU
DEABRU BELTZAK [ es ]
casa do moinho › rossio ›
igreja matriz › rua dr. roberto
alves › praça da república
performance | música · 30m ·
m/6

00:30

DONDE MUEREN
LAS OLAS
COLECTIVO
LA BALSA [ es ]
rossio
teatro | dança | circo · 60m · m/6

00:45

AR-TI-FÍ-CIO
MARIA DE MELO FALCÃO
E VÍTOR FONTES [ pt ]
praça gaspar moreira
dança · 40m · m/6

01:30

THE TAMARROS
AMBARADAN [ it ]
praça gaspar moreira
música · 45m · m/6

EZ SUB

23:00

VOCÊS TAMBÉM
FAZEM PARTE
NB ACADEMIA
DE ATORES [ pt ]
jardim da academia
de música
teatro · 25m · m/3

SU A FEU

MANDALA

performance | música · 30m ·
m/6

LEGENDA LEGEND

imaginarius

mais imaginarius

23:10

LOS 4 TIEMPOS
LA GLO ZIRKO
DANTZA [ es ]
praça gaspar moreira
dança vertical · 30m · m/6

performance | instalação · 45m
· m/6

performance | instalação · 30m
· m/6

teatro aéreo | música | multimedia
· 40m · m/3

circo · 40m · m/3

DEABRU BELTZAK [ es ]
casa do moinho › rua dos
descobrimentos › rua dr.
vitorino de sá

DAVID SOMLÓ [ hu ]
eira do orfeão da feira

THEATER TOL [ be ]
casa do moinho

21:45

EZ SUB
PROJETO EZ [ pt ]
igreja matriz › rua dr. roberto
alves › praça da república

23:30

PEDALEANDO
HACIA EL CIELO

23:15

A SMILE CHANGE
YOUR LIFE
MIMO HUENCHULAF [ it ]
praça da república

imaginarius infantil

espetáculo com espaço
de visibilidade preferencial
para mobilidade condicionada
spectacle with preferential visibility
space for disabled people

espetáculo com audiodescrição
show with audiodescription

clown · 40m · m/3
espetáculo com interpretação
em língua gestual portuguesa
show with interpretation in portuguese
sign language

MUNDO WORLD IMAGINARIUS
IMAGINARIUS PRO

IMAGINARIUS OFF

MERCADO IMAGINARIUS

O Imaginarius PRO é um espaço de contacto entre profissionais das Artes de Rua, integrado no festival. Com esta dinâmica, o Imaginarius pretende reforçar as parcerias entre
artistas e programadores presentes nos dias do festival,
facilitando o contacto entre diferentes realidades, num único espaço. Uma área reservada está disponível para os profissionais acreditados, dispondo de zonas com condições
para pequenos meetings e divulgação de informação artística.
Em 2017, o novo espaço Imaginarius PRO será, ainda, o
ponto de encontro “fora de horas” dos profissionais e artistas do festival, através da disponibilização de serviço de
bar no espaço profissional, após as 17:00.
O acesso ao Imaginarius PRO é gratuito para todos os profissionais das Artes de Rua nacionais e internacionais. Para
este efeito, os interessados deverão registar-se, preenchendo
o formulário disponível em www.imaginarius.pt.
Imaginarius PRO is a contact space for street art professionals,
part of the Imaginarius Festival. This dynamics is meant to strengthen
partnerships between the artists and programmers present during
the festival, by facilitating contacts between different realities in a
single space. A reserved area is available for credited professionals,
with spaces for hosting small meetings and divulging artistic information.
Em 2017, the new Imaginarius PRO space will also be the outof-hours meeting point for the festival's professionals and artists,
with bar service at the professional space after 5pm.
Access to Imaginarius PRO is free of charge for all Portuguese
and international street art professionals. In order to enrol, those
interested can fill in the form available at www.imaginarius.pt.

O Imaginarius OFF é uma secção do Imaginarius – Festival
Internacional de Teatro de Rua que cede espaço aos artistas
de rua interessados em divulgar o seu trabalho num ambiente de festival, sem integração na programação oficial. A
direção do Imaginarius definirá um número limitado de locais de apresentação para artistas de rua autónomos no
que às necessidades técnicas e logísticas diz respeito. A
organização cederá apenas um ponto de corrente elétrica,
em espaços selecionados do recinto do festival.
Para cada um destes espaços será definido um cronograma
de possibilidades de utilização, em intervalos de 60 minutos
[inclui tempo de montagem e desmontagem]. Os artistas
interessados poderão pré-reservar até 2 apresentações
por dia, através de e-mail off@imaginarius.pt. No caso de
existir disponibilidade de espaço, poderão ser agendadas
no próprio dia mais apresentações.
Imaginarius OFF is a section of Imaginarius – International Street
Theatre Festival that gives room to street artists interested in divulging their work in a festival environment, outside the official programming. The Imaginarius management will define a limited number
of presentation locations for street artists who are autonomous
regarding their technical and logistic needs. The management will
only provide each with an electric point, in selected areas of the
festival's venue.
Each of these locations will have a chronogram of use possibilities,
in 60 minutes intervals [including assembly and disassembly times].
The interested artists will be able to book up to 2 presentations per
day, by email off@imaginarius.pt. In case there is a location available,
they will be able to book more presentations on the same day.

O emblemático Mercado Municipal de Santa Maria da Feira
transforma-se durante o festival no Mercado Imaginarius.
Um espaço único e integrador que possibilita um acolhimento
mais próximo aos visitantes pela disponibilização de um
mercado urbano, numa dinâmica vintage.
Santa Maria da Feira's charismatic Mercado Municipal will turn into
Mercado Imaginarius, during the festival. It is a unique and inclusive
space that allows us to welcome our visitors more closely, by
providing them with an urban market, in a vintage dynamic.

horário do espaço operating hours
25 maio may 21:30 › 01:00
26 maio may 17:00 › 02:00
27 maio may 11:00 › 02:00
praça da república
programa oficial official programme
27 maio may praça da república
11:30
IMAGINARIUS PRO SHOWCASE
15:00
CONHECER MEET
BURNING MAN FESTIVAL – DAVE X
16:00
CONVERSA COM OS ARTISTAS CHAT WITH THE ARTISTS
BLOCK – NOFIT STATE CIRCUS + MOTIONHOUSE

PRÉMIOS AWARDS

REDES SOCIAIS SOCIAL NETWORKS

www.imaginarius.pt

26 | 27 maio may 15:00 › 00:00
mercado municipal

ÁREA ALIMENTAR FOOD AREA
25 maio may 19:00 › 23:00
26 maio may 14:00 › 01:00
27 maio may 13:00 › 01:00
rossio

NOTAS NOTES
O programa poderá ser sujeito a alterações inesperadas
e sem aviso prévio devido às condições meteorológicas.
The programme may be subject to unforeseen changes without
prior notice due to weather conditions.
No recinto do festival ocorrerão cortes temporários de iluminação pública, de forma a possibilitar a realização de
alguns dos espetáculos.
Part of the street lighting in the festival's venue will be temporarily
cut, if required by the performances.
A lotação de alguns espetáculos é limitada ao espaço disponível para o acolhimento do público, pelo que aconselhamos a deslocação antecipada para o local da sua realização.
Some of the performances have limited capacity, so we advise
the public to show up in advance.

MANIFESTO
GUILHERME
HENRIQUES [ pt ] +
ESTUDANTES ENSINO
SECUNDÁRIO [ pt ]
instalação | intervenção installation | intervention
· estreia absoluta world première

O Manifesto surge como um conjunto de
identidades individuais, introspetivas e reflexivas sobre os nossos dias. O que cada um
apreende da realidade que o rodeia, o que
cada um constrói sobre essa realidade, o
que cada um absorve ou rejeita reflete-se
num conjunto de fotografias autobiográficas
e com fortes referências antropomórficas,
que conduzem o espectador a pequenas
histórias contadas na primeira pessoa.
Este projeto conta com o envolvimento direto dos alunos do curso de Artes Visuais da
Escola Secundária de Santa Maria da Feira
e da Escola Secundária Coelho e Castro
(Fiães).
This manifest appears as a set of individual,
introspective and reflexive identities on present
times. What each of us apprehends of our
surrounding reality, what one builds on that reality,
what one absorbs or rejects is reflected on a set
of autobiographical photographs with strong
anthropomorphic references, which lead the
audience to short stories told at first hand.
This project relies on the direct involvement of
the visual arts students of the Santa Maria da
Feira and Coelho e Castro (Fiães) Secondary
Schools.

26 | 27 maio may
centro histórico historical town centre

STELI
STALKER TEATRO [ it ]
performance | instalação performance | installation
· 40' · m/3 · estreia nacional portuguese première

STELI questiona as vivências, a ocupação
e a arquitetura das cidades pós-industriais.
Stalker Teatro une as artes visuais ao teatro
de rua, promovendo um projeto educativo
que envolve pais e filhos numa ambiciosa
e despropositada construção efémera. Varas
de madeira, diferentes cores, mãos
colaborativas, música e espírito de grupo...
uma performance que se materializa numa
instalação de todos.
STELI questions the experiences, occupation
and architecture of post-industrial cities. Stalker
Teatro unites visual arts with the theatre, while
promoting an educational project that involves
parents and children, in an ambitious and
unreasonable ephemeral construction. Wooden
poles, various colours, cooperating hands, music
and group spirit… a performance which
materializes in an installation for everybody.

26 maio may 14:15 | 16:30 | 18:45
27 maio may 14:15 | 16:30 | 19:00
rossio

REFLEXO

WORKSHOP DE NOVO CIRCO

COMUNIDADE ESCOLAR DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO
DE SANTA MARIA DA FEIRA [ pt ]

INAC – INSTITUTO NACIONAL
DAS ARTES DO CIRCO [ pt ]

instalação installation · estreia absoluta world première

workshop workshop · 300' · m/3

A compreensão do nosso “eu” implica uma
introspeção do reflexo de nós mesmos. Um
desafio artístico e social que pretende ser
o espelho do que somos, enquanto seres
capazes de imaginar o que queremos para
o nosso futuro. Um trabalho artístico com
alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, com
forte pendor refletivo.

O circo contemporâneo revela-se na atualidade uma das mais desafiantes formas de
arte, em plena ligação com outras disciplinas, apta ao desenvolvimento de projetos
transdisciplinares únicos. O INAC desafia
os jovens visitantes do Imaginarius a contactarem com algumas técnicas circenses,
promovendo uma primeira abordagem e
contacto com equipamentos próprios de
artistas e acrobatas.

Understanding one's “me” implies an introspection
on one's own reflection. It is an artistic and social
challenge intended as a mirror of what we are,
as beings with the ability to imagine what we
want for our future. This artistic work involving
primary school students has a strong reflective
component.

Contemporary circus is currently one of the most
challenging art forms. Fully connected to other
disciplines, it is able to develop unique transdisciplinary projects. INAC wil be challenging Imaginarius'
young visitors to become acquainted with a
number of circus techniques, thus promoting a
first approach and contact with the equipment
used by artists and acrobats.

26 | 27 maio may rossio

26 | 27 maio may 14:00 › 19:00 rossio

WORKSHOP DE CONSTRUÇÃO
DE INSTRUMENTOS RECICLADOS

ROLHAS E FLORESTAS

NUNO SARAFA [ pt ]

exposição exhibition · m/3

workshop workshop · 300' · m/3

Um estímulo ativo à criatividade dos mais
jovens através do desafio da construção
de instrumentos musicais a partir de materiais reciclados. Este workshop integra diversas componentes educativas, desde a Música
às Artes Plásticas, com foco na consciencialização ambiental.
26 | 27 maio may 14:00 › 19:00 rossio

GABINETE DO AMBIENTE DO MUNICÍPIO
DE SANTA MARIA DA FEIRA [ pt ]

This workshop actively stimulates the creativity
of young people by challenging them to build
musical instruments from recycled materials. It
integrates several educational components, from
music to visual arts, with a focus on environmental
awareness.

No âmbito do programa de sensibilização
ambiental Green Cork, alunos dos jardins
de infância do concelho de Santa Maria da
Feira usaram a sua criatividade para a produção de peças a partir da reutilização de
rolhas de cortiça, como objeto de educação
não formal com cariz social e ambiental.
26 | 27 maio may 14:00 › 00:00 casa do moinho

As part of the environmental awareness program
Green Cork, students from the kindergartens of
Santa Maria da Feira used their creativity to
produce artistic pieces from the reuse of cork
stoppers as an object of non-formal education
with a social and environmental aims.

LUDO CIRCUS SHOW

SU A FEU

LUDO CIRCUS [ es ]

DEABRU BELTZAK [ es ]

circo | performance circus | performance · 60' · m/3 · estreia nacional portuguese première

performance | música performance | music · 30' · m/6 · estreia nacional portuguese première

LUDO Circus Show é um espetáculo alegre
que brinca através de números circenses,
numa atmosfera ritmada, num estado lúdico. Quando sete personagens decidem
ocupar o espaço cénico com vontade de
jogar, assumir-se como vencedores e vencidos, numa dicotomia entre gestos voluntários e involuntários, numa sintonia entre
o desencanto e a diversão. Um espetáculo
para assistir em família, pelos números
de circo, e uma dramaturgia que nos faz

recuar às atividades do nosso quotidiano.
LUDO Circus Show is a fun show with playful
circus numbers in a rhythmic, leisurely atmosphere. Seven characters decide to occupy the
scenic space with their willingness to play, and
take on the role of winners and losers, in a
dichotomy between voluntary and involuntary
gestures, and with harmony between disenchantment and fun. It is a family circus show, with a
dramaturgy that will take you back to your
everyday activities.

SU A FEU é um espetáculo que explora o
espaço urbano de novos e fantásticos ângulos, com base na dança, no fogo e no ritmo.
Peculiares personagens reminiscentes de
um futuro desconhecido invadem a rua,
transformando o espaço à sua volta através
de ritmos de percussão e rituais, envolvendo
o movimento e a pirotecnia de inspiração
no fogo primitivo. Um percurso exaustante
que se transforma num momento mágico,
magnético e de uma luz única, capaz de
transportar a audiência para um mundo
paralelo.

SU A FEU is a performance that explores urban
space from new and fantastic perspectives, based
on dance, fire and rhythm. Peculiar characters
from an unknown future invade the street,
transforming the space around them through
percussion rhythms and rituals involving movement
and pyrotechnics inspired by primitive fire. An
exhausting path that turns into a magical, magnetic
moment with a unique light, able to carry the
audience to a parallel world.

26 maio may 19:30 | 22:45 · 27 maio may 17:50 | 21:50 igreja matriz

26 maio may 21:20 casa do moinho › rossio › igreja matriz · 23:45 casa do moinho › rua dos
descobrimentos › praça gaspar moreira › praça da república
27 maio may 21:45 casa do moinho › rua dos descobrimentos › rua dr. vitorino de sá · 00:15 casa
do moinho › rossio › igreja matriz › rua dr. roberto alves › praça da república

LICIUM

THE WAVE

JOA [ pt ]

ELPARO [ fr ]

circo circus · 40' · m/3

instalação installation · estreia nacional portuguese première

LICIUM conta histórias fragmentadas sobre
o percurso autobiográfico do artista, tendo
como ponto de partida uma investigação
sobre o tear. Mais do que um cabo liso usado na tecelagem para separar o fio da cadeia, LICIUM é um paradoxo, uma parábola
entre a vida do artista e a sua vida artística,
com ligações de fios finos, que quebram e
se enrolam na sua própria linha, recriando
o próprio tear da sua vida. O fio aguarda a
sua função, cria a matriz que vai dar vida…

Um artista francês chega a Santa Maria da
Feira na semana do festival e, observando
o espaço e os materiais locais, desenha
uma escultura de grande formato a partir
de pequenos elementos que se unem e
constroem um elemento sólido e dinâmico,
como uma onda que persegue todos os
que se aproximam.
A instalação será desenvolvida ao vivo no
centro histórico de Santa Maria da Feira,
de 22 a 24 de maio, dando as boas-vindas
aos participantes internacionais no seminário FRESH STREET#2.

LICIUM tells fragmented stories on the artist's
autobiographical path, based on a research on
looms. More than just a smooth cable used in
weaving to separate the thread from the chain,
LICIUM is a paradox, a parable between the
artist's personal and artistic life, with connections
made of thin threads, which break and become
tangled, thus recreating the very loom of their
lives. The thread awaits its function, and creates
the matrix that will give life …

26 maio may 19:40 | 23:20 · 27 maio may 15:45 | 22:50 rossio

25 › 27 maio may praça gaspar moreira

A French artist arrives in Santa Maria da Feira
during the week of the festival and, having observed the space and the local materials, designs
a large sculpture from small elements that unite
and make up a solid and dynamic element, like
a wave that pursues everyone who comes near.
The installation will be developed live at the historical centre of Santa Maria da Feira, from 22 to
24 May, welcoming the international participants
of the FRESH STREET#2 seminar.

L'ENVERS

DONDE MUEREN LAS OLAS

ICI'BAS [ ch ]

COLECTIVO LA BALSA [ es ]

dança dance · 40' · m/6 · estreia nacional portuguese première

teatro | dança | circo theatre | dance | circus · 60' · m/6 · estreia nacional portuguese première

A loucura que se vislumbra numa qualquer
esquina das nossas cidades. Um círculo de
relva artificial onde acrobata e bailarino tomam o espaço e o tempo, convidando quem
passa a parar e a respirar profundamente
ar fresco. Um espaço aconchegante que
recorda a serenidade da natureza e em que
podemos livremente entrar no rebanho…
um espaço neutro e indefinido entre o cão
e o lobo, entre a infância e a idade adulta,
entre o circo e a dança.

No meio do oceano deriva uma pequena
jangada, onde um tecido esconde uma infinidade de objetos usados empilhados –
presentes trazidos por correntes e memórias
de um mundo perdido. O tempo fez quatro
náufragos perder gradualmente os seus
medos, as certezas, o olhar, a esperança e
até o seu passado. Um padre, uma menina,
um professor de música e um lenhador
completam a tripulação mais absurda da
história. Até que descobrem um ermita estranho e curioso que habita o desconhecido
e lhes prova que enquanto uma tempestade
dança as outras lutam.

The madness that can be glimpsed at any corner
of our cities. An artificial circle of grass where the
acrobat and the dancer take over space and
time, and invite the passers-by to stop a take a
deep breath of fresh air. A cosy space that reminds
you of the serenity of nature, where we can freely
join the herd… a neutral and undefined space
between dog and wolf, between childhood and
adulthood, between circus and dance.

A small raft is adrift in the middle of the ocean.
Aboard, a cloth hides an infinity of piled used
objects, gifts brought by the currents as memories
of a lost world. Time slowly made the castaways
lose their fears, their certainties, their gaze, their
hope, and even their past. A priest, a little girl, a
music teacher and a lumberjack make up the
most absurd crew in history. Until they come
across a strange and curious hermit that inhabits
the unknown and proves to them that while a
storm dances, the others fight.

26 maio may 18:45 | 22:50 · 27 maio may 17:40 | 21:00 praça gaspar moreira

26 maio may 21:15 | 00:00 · 27 maio may 21:30 | 00:30 rossio

HAUTE CUISINE

THE BROSTREETS

CIA. IL CATALDO [ it ]

LES FOUTOUKOURS [ can ]

circo | clown circus | clown · 40' · m/3 · estreia nacional portuguese première

circo circus · 35' · m/3 · estreia nacional portuguese première

Um chef de cozinha, uma sopa e uma missão. Jacques Couteau é um excêntrico chef
francês que acabou de abrir o seu exclusivo
restaurante. A sua culinária é uma combinação única dos ingredientes mais frescos:
habilidades circenses bem temperadas, momentos teatrais apimentados e um ingrediente especial escolhido a dedo: a plateia!
Tudo que ele precisa agora é de um cliente...
e um pouco de comida. Quem será o sortudo? O que vão eles jantar? Será que sairão
satisfeitos?

One chef, one soup and one mission. Jacques
Couteau is an eccentric French chef who has
just opened his exclusive restaurant. His cuisine
is a unique combination of the freshest ingredients:
well-tempered circus tricks, spicy theatre moments
and a special handpicked ingredient: the audience!
All he needs now is a costumer... and a bit of
food. Who will be the lucky one? What will they
have for dinner? Will they come out happy?

26 maio may 14:30 | 18:10 | 20:30 · 27 maio may 14:30 | 18:20 | 20:40 rossio

Do Canadá para o Mundo, uma dupla de
palhaços ocupa o espaço público com as
suas ações e comportamento explosivos,
tendo por base uma perícia e loucura contagiantes. Uma comédia pura e irreverente,
num espetáculo próximo e aberto ao público, onde todos podem ser felizes.

From Canada to the world, a clown duo takes
over public space with their explosive actions
and behaviour, based on their contagious skill
and madness. Pure, irreverent comedy, in an
intimate show open to the public, where everyone
can be happy.

26 maio may 15:45 igreja matriz · 21:10 praça gaspar moreira
27 maio may 16:50 igreja matriz · 22:00 praça gaspar moreira

MANDALA

OPERATIVI

DAVID SOMLÓ [ hu ]

CIA. ECCENTRICI DADARÓ [ it ]

performance | instalação performance | installation · 30' · m/6 · estreia nacional portuguese première

teatro theatre · 55' · m/6 · estreia nacional portuguese première

Mandala é uma performance participativa,
num jogo único entre a música e a instalação
corporal, através do desempenho do público
com dispositivos de som portáteis e combinações de formas marcadas no piso. Em
parte, uma composição de som imersiva,
uma coreografia íntima, uma meditação de
grupo… Mandala questiona como podemos
existir e interagir uns com os outros quando
não há nada mais a fazer senão caminhar.

Há um alemão, um americano e um italiano.
Pode parecer o arranque de uma piada,
mas é uma história real, uma história intemporal… intemporal como os três principais
personagens, como o que os move, do que
eles estão fugindo.
Três soldados… sobreviventes de todas
as guerras da nossa história, condutores
de veículos nas nossas praças, nos estádios,
nos teatros… em qualquer lugar há alguém
à espera deles, para levantar um memorial
de guerra. Três soldados, que afinal são ingénuos palhaços, riem da estupidez humana
e das clássicas e surpreendentes traições.
Rir do Homem e do nosso caminho para
pensar no nosso futuro.

Mandala is a participation performance, in a unique
combination of music and body installation, involving the audience wearing portable sound devices
and combinations of shapes marked on the
ground. Part immersive sound composition, part
intimate choreography, part group meditation…
Mandala questions how you can exist and interact
with others when there is nothing else to do but
walk.

A German, an American and an Italian walk
into… This may seem like the beginning of a
joke, but it is a real story, a timeless story …
timeless like its three main characters, like what
moves them, what they are running from.
Three soldiers… survivors of all the wars in our
history, drivers of vehicles in our squares, our
stadiums, our theatres… wherever someone
awaits them, raising a war memorial. Three
soldiers who, after all, are naïve clowns, laughing
of human stupidity and of the classic and surprising
treasons. Laughing of Man and of our path in
order to think about our future.

26 maio may 16:30 | 18:15 | 20:15 · 27 maio may 15:00 | 18:00 | 20:30 eira do orfeão da feira

26 maio may 18:30 | 22:50 · 27 maio may 17:45 | 22:30 mercado municipal

LOS 4 TIEMPOS

PROYECCIÓN INTERVENCIÓN

LA GLO ZIRKO DANTZA [ es ]

BELEN ROBEDA [ ar ]

dança vertical vertical dance · 30' · m/6 · estreia nacional portuguese première

instalação | multimédia installation | multimedia · 210' · m/3 · estreia nacional portuguese première

Quatro peças com quatro elementos da
natureza, materializadas em corpos suspensos ao ritmo dos quatro tempos dos batimentos cardíacos. Renasceu o coração da
terra e está em constante transformação,
levando o fluxo de água através da loucura
do ar com o seu toque de brisa, para nos
transportar para lá da energia do fogo, que
aproveita a nossa loucura e o nosso lado
mais selvagem.

Espaços genéricos e monótonos que nos
acompanham e se desenvolvem. A imagem
transforma-se no protagonista dos nossos
dias. O corpo volumétrico contrasta esteticamente com os planos, com a poética, com
as políticas de género. Uma investigação
estética centrada entre o feminino e o masculino e as suas consequências na sociedade atual. Materializam-se num corpo inerte,
sólido e robusto, capaz de se transformar
por ação da imagem numa instalação visual.

Four pieces with elements from nature materialized
in suspended bodies at the rhythm of their heartbeats. Earth's heart is reborn and is in constant
transformation, pumping the water flow through
the madness of air with its breezy touch, in order
to transport us beyond the energy of fire, which
feeds on our madness and our wildest side.

26 maio may 20:00 | 23:30 · 27 maio may 17h:00 | 23:10 praça gaspar moreira

26 | 27 maio may 21:30 rua dr. elísio de castro

Generic and monotonous spaces that accompany
us and develop themselves. Pictures become
the protagonists of today's life. The volumetric
body contrasts aesthetically with the planes, the
poetic, with gender politics. An aesthetic research
focusing on femininity and masculinity and their
consequences in today's society. They materialize
in an inert, solid and robust body, which is able
to transform itself through images in a visual
installation.

IRAKURRIZ

TECIDO SOCIAL, 2016''

SHAKTI OLAIZOLA [ es ]

JACQUELINE BELOTTI [ br ]

performance | circo performance | circus · 30' · m/3 · estreia nacional portuguese première

instalação installation

Ficamos imersos num mundo de mulheres
bastante peculiar. Ela traz os seus livros,
como que os diferentes capítulos de uma
história cheia de memórias, descobertas,
reações, sonhos… Brinca com situações
e objetos do seu percurso, descobrindo as
suas memórias e partilhando com o público.
Ações diárias e objetos transformam-se
em espetáculo, desafiando o movimento,
a voz, o equilíbrio, a dança e a contorção.
Como vai terminar esta viagem?

Jacqueline foi seduzida pelas cores e formas
das roupas e adereços pessoais nos beirais
e estendais das ruas mais tradicionais da
íntima Lisboa. Num trabalho que dialoga
com o lugar, tendo por base a antítese entre
público e privado, a artista explora a sua
condição de contemporaneidade e viaja
sem ateliê fixo, com tecidos e alfinetes, capazes de gerar ambientes geométricos sobrepostos e adaptar-se às ruas de qualquer
cidade.

One becomes immerse in a quite peculiar world
of women. She brings her books, like the various
chapters of a story full of memories, discoveries,
reactions, dreams… She plays with the situations
and objects of her path, discovering her memories
and sharing them with the audience. Everyday
actions and objects become a performance that
challenges movement, voice, balance and
contortion. How will this journey end?

Jacqueline was seduced by the colours and
shapes of the clothes and personal accessories
hanging from the windowsills and clotheslines of
the most traditional streets of intimate Lisbon. In
a work that dialogues with its surroundings, based
on the antithesis between public and private, the
artist explores her contemporary condition and
travels without a fixed studio, with fabrics and
pins that are able to generate overlaid geometric
environments and adapt to the streets of any
city.

26 maio may 16:20 | 22:15 · 27 maio may 15:15 | 19:45 rossio

26 | 27 maio may rua dr. roberto alves

VOCÊS TAMBÉM FAZEM PARTE

HANGING BY A THREAD

NB ACADEMIA DE ATORES [ pt ]

DI FILIPPO MARIONETTE [ it ]

teatro theatre · 25' · m/3 · estreia absoluta world première

teatro | marionetas theatre | puppets · 35' · m/3 · estreia nacional portuguese première

Um grupo de pessoa saturadas pela ineficiência de um sistema que explode em
caos... Atordoadas, procuram criar uma
nova realidade... O que será preciso?... A
nova “ordem” surgirá imposta ou de forma
natural?... Isto tem a ver “consigo”!... Vocês
também fazem parte!

Criado no outono de 2012, Hanging by a
Thread é o primeiro espetáculo da companhia Di Filippo Marionette. Resultado de
dois anos de construção e investigação no
universo das marionetas, o espetáculo inclui
uma variedade de bonecos manipulados
pelo ator-marioneta Remo Di Filippo e Rhoda
Lopez. Eles dão vida com cada marioneta,
com base em diferentes histórias e situações numa poesia surreal.

A group of people fed up with the inefficiency of
a system that explodes into chaos... Stunned,
they look for a new “order”... what will it take?...
Will the new “order” be imposed or come
naturally?... This regards “you”!... You are part of
it too!

26 maio may 20:50 | 22:20 · 27 maio may 21:15 | 23:00 jardim da academia de música

Created during the autumn of 2012, Hanging
by a Thread is the first show by the Di Filippo
Marionette company. The result of two years of
construction and research in the universe of
puppets, the performance includes a variety of
puppets manipulated by puppet-actor Remo Di
Filippo and Rhoda Lopez. They give life to each
puppet, based on various stories and situations,
in a surreal poetry.

26 maio may 16:10 praça da república · 19:10 casa do moinho · 21:30 mercado municipal
27 maio may 15:10 praça da república · 18:50 casa do moinho · 20:45 mercado municipal

A SMILE CHANGE YOUR LIFE

KUKURYKU

MIMO HUENCHULAF [ it ]

OLA MUCHIN [ pl ]

clown clown · 40' · m/3 · estreia nacional portuguese première

teatro | marionetas theatre | puppets · 30' · m/3 · estreia nacional portuguese première

Huenchulaf faz-nos passar o tempo de uma
forma diferente, brinca com o público, veículos e outros elementos do espaço público,
numa viagem a um mundo sem medos
nem limites, onde tudo pode acontecer. Mímica clássica e contemporânea misturamse com acrobacias num espetáculo de improviso, fresco e diferenciador.

O mágico mundano Osvaldo Drevno surpreende o público com suas estranhas e incríveis ilusões. Este artista é um assistente
pouco comum e desenvolve os seus truques
com a ajuda de um frango e outros personagens que surgem em surpreendentes circunstâncias. A sua magia é tão imprevisível
que, por vezes, o próprio Osvaldo não sabe
como tudo vai acabar. Magia e marionetas
num espetáculo para toda a família.

Huenchulaf makes us pass the time in a different
way, plays with the audience, the cars and other
elements of public space, in a journey to a world
without fears nor limits, where everything can
happen. Classic and contemporary mime combine
with acrobatics to form a fresh and different
improvised.

26 maio may 15:15 | 00h30 praça da república · 19:45 mercado municipal
27 maio may 15:50 mercado municipal · 20:10 | 23:15 praça da república

STOP AND DANCE WITH ME
IF HUMAN [ be ]
performance performance · 60' · m/6 · estreia nacional portuguese première

Stop and Dance With Me é uma performance do coletivo IF Human cuja ideia é bastante
simples: propor a um transeunte uma dança
ao som de uma canção. Os performers urbanos interagem com a audiência, deixando
o convite para uma dança silenciosa para
a comunidade, introspetiva e divertida.
Unem-se duas pessoas numa bolha social,
num ponto de encontro informal e efémero
numa qualquer rua atual.

Stop and Dance With Me is a performance by
collective IF Human, with a quite simple premise:
to invite a passer-by to dance to a song. The
urban performers interact with the audience,
making the invitation to an introspective and fun
silent dance for the community. Two people unite
in a social bubble, in an informal and ephemeral
meeting point in any contemporary street.

26 maio may 17:00 | 22:00 casa do moinho · 19:50 praça da república
27 maio may 16:15 | 20:40 casa do moinho · 18:30 praça da república

Worldly magician Osvaldo Drevno surprises the
audience with his strange and incredible illusions.
This very unusual artist develops his tricks with
the help of a chicken and other characters that
appear in surprising circumstances. His magic is
so unpredictable that sometimes Osvaldo himself
does not know how it will all end. Magic and
puppets in a show for the whole family.

26 maio may 14:45 igreja matriz · 17:45 mercado municipal · 22h30 praça da república
27 maio may 14:45 igreja matriz · 19:10 mercado municipal · 22:15 praça da república
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