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Benvindos ao maior festival de teatro de rua de
Portugal!

O Imaginarius constitui um dos acontecimentos
culturais mais importantes realizados no nosso país
na área das artes do espectáculo.
Conscientes dessa responsabilidade, definimos
para 2002 uma programação arrojada, de elevada
qualidade e surpreendente nas suas mais variadas
propostas.
De referir a presença de algumas das mais impor-
tantes companhias internacionais, a par da apresen-
tação de novos projectos portugueses.

De destacar, as estreias nacionais de: ‘spheres
[strange fruit / au], ‘espece h [metolovoice / fr],
‘amor diesel [sol picó / esp], ‘le songe [jo bithume
/ fr], ‘lâcher de violons [transe express / fr], ‘los
drakoi [l’avalot / esp], entre outros.

Uma saudação especial para o prémio Nobel da
Literatura dario fo, pela sua presença  no
Imaginarius 2002, a qual muito nos honra.

Welcome to the largest street theatre festival in
Portugal!

Imaginarius constitutes one of the biggest cultural
events organized in our country, in the field of
performing arts.
Aware of this responsibility, for 2002 we have defined
a bold programme of high quality and surprising in
the variety of events it has to offer.
Noteworthy is the presence of some of the major
international companies, along with the presentation
of new Portuguese projects.

Among these, we wish to point out the national
premieres of: ‘spheres [strange fruit / au], ‘espece
h [metolovoice / fr], ‘amor diesel [sol picó / esp],
‘le songe [jo bithume / fr], ‘lâcher de violons
[transe express / fr], ‘los drakoi [l’avalot / esp],
among others.

A special welcome goes out to Dario Fo, Nobel
Prize for Literature, for his presence at Imaginarius
2002, which, for us, is a great honour.

imaginarius
festival internacional de teatro de rua

imaginarius
international street theatre festival

carlos martins
direcção do festival

carlos martins
festival management
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programa programme

dia
day

06 setembro

07 setembro

10 setembro

12 setembro

13 setembro

14 setembro

programa programme inicio do espectáculo 22h00 start time 10 pm

companhia
company

persona
l’avalot
bruno dizien
ouverture . pirotecnia

dario fo e franca rame
abertura exposição de dario fo e franca rame
l’avalot
metalovoice
‘a sinfonia do fogo’

abertura exposição de luca alinari

titanick theatre
vagalume
sol picó
strange fruit

strange fruit
jo bithume
transe express
the dream engine

strange fruit
transe express
carnevale de viareggio
the dream engine
titanick  theatre
titanick  theatre



santa maria da feira centro histórico historical center

performance
performance

‘persona . uma homenagem ao sonho e ao teatro
‘dinomaquia
‘aparições

lezione-spettacolo

‘los drakoi
‘espece h

‘insect
‘parada
‘amor diesel
‘the spheres

‘the spheres
‘le songe
‘lâcher de violons
‘heliosphere

‘the field
‘parada
‘parada
‘heliosphere
‘firebirds
‘pirotecnia

local
place

alameda tribunal
alameda tribunal /zona envolvente piscina municipal
piscina municipal
zona envolvente da piscina municipal

grande auditorio do europarque / 17h00
europarque / 19h00
largo gaspar moreira
alameda do tribunal
zona envolvente da piscina municipal

biblioteca municipal / 17h00

alameda do tribunal

parque junto aos bombeiros
parque junto aos bombeiros

parque junto aos bombeiros
parque junto aos bombeiros
zona envolvente da piscina municipal
zona envolvente da piscina municipal

alameda do tribunal

zona envolvente da piscina municipal
zona envolvente da piscina municipal
zona envolvente da piscina municipal



Desde 1994 que Métalovoice elabora o conceito
de poesia industrial através das suas criações. Esta
identidade define-se no seu compromisso artístico
interdisciplinariedade, pelas palavras dos autores
ditas na rua e pela construção cenográfica.

espece h - living memory como num lento
cerimonial, cada um toma o seu lugar numa cons-
trução sonora: é o início da era industrial.
Lentamente, a máquina de moldar os homens e
a natureza põe-se em funcionamento. Como um
rolo compressor, um enorme engenho esmaga
tudo por onde passa. Os ritmos aceleram-se, as
luzes intensificam-se, o fogo torna-se cada vez
mais violento: é o caos industrial...
Os homens estão perdidos neste universo devas-
tado. Como no meio de um oceano, uma embar-
cação é construída a partir dos dejectos do caos.
Um conjunto de ritmos constrói-se a partir de
sonoridades relacionadas com a água: remos,
quedas de água, jactos de água em pressão, uni-
verso marítimo…
A musicalidade das palavras e dos ritmos instala-
se. O todo harmoniza-se até ao fim do espectáculo.

Since 1994, Metalovoice has been elaborating the
concept of industrial poetry by means of its creations.
This identity defines itself in its artistic commitment
by interdiscipline, by the authors’ words spoken in
the street, and by stage construction.

espece h. – living memory just like in a slow
ceremony, each one takes his place in a resounding
structure: this is the start of the industrial era.
Slowly, the machine used for shaping humanity
and nature starts operating. Just like a steamroller,
an enormous machine crushes everything in its
path. The rhythms become faster, the lights become
brighter, the fire rages all the more: this is industrial
chaos...Humanity is lost in this devastated universe.
Just like in the middle of an ocean, a boat is built
from the remains of chaos.
A set of rhythms is composed from sounds
associated with water: oars, waterfalls, pressure
water jets, a marine universe....
The musicality of the words and rhythms is
established. The whole thing is harmonized by the
end of the show.

métalovoice
frança
france

‘espece h . living memory
performance
performance
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A Sinfonia de Fogo

Que noites são estas que estes dias (não) merecem
Agitemos as almas, soltemos fantasia  e dancemos
uma valsa inglesa sobre brumas claras de ‘pó de
pirilimpimpim’ e honremos a vida sob um manto
de som, cor e luz!
Considerando a música clássica o exercício-mor
do som, o mesmo aplicar-se-á num espectáculo
piromusical em termos de cor e luz, suportado por
tal exercício-mor.
A autenticidade do fogo gera quadros em cada
um dos espectadores, complementadas pelas
imagens acústicas suscitadas por um ‘Requiem’
e perante tamanha apoteose de sentidos vários
não há quem consiga ficar indiferente à arte de
criação, seja de som, cor e luz, nem à fusão
harmoniosa, potente, vívida.
O ‘grand finale’ é a magnificência de um turbilhão
emotivo partilhado humanamente: espontâneo,
livre como o último clarão, solto como a derradeira
nota...efémero mas autêntico!

The Fire Symphony

What nights are these which these days (don’t)
deserve
Let us stir the souls, let fantasy run loose and dance
an English waltz on a clear haze of ‘stardust’ and
pay tribute to life covered in sound, colour and light!
If we consider that classical music is the epitome
of sound, the same shall apply to a display of
fireworks and music in terms of colour and light,
supported by such an epitome.
The authenticity of the fireworks envelops each
spectator in frames, complemented with acoustic
images evoked by a ‘Requiem’, and in the presence
of such grand apotheosis of the various senses,
nobody can remain indifferent to the art of creation,
whether of sound, colour and light, or harmonious,
powerful and lively fusion.
The grand finale is the magnificence of an emotive
whirlwind that is shared in human terms:
spontaneous, free as the last glimmer, loose as the
final note......ephemeral but genuine!

santa maria da feira 06 . 07 setembro september

pirotecnia
portugal
portugal



Em 1990 o êxito da primeira versão de Titanick foi
enorme, mas apenas em 1993 tiveram uma popu-
laridade internacional graças aos festivais de Bona,
Belgrado e ao festival de Aurillac em França. O
director e manager da Bienal de Bona descreveu
Titanick como “uma festa esquisita, estupenda e
apocalíptica”, “uma fantástica obra de arte”. O
Titanick Theatre ganhou uma grande popularidade
graças aos espectáculos ao ar livre. O Titanick
Theatre aproxima os elementos do teatro tradicional
europeu às formas contemporâneas de expressão
teatral, criando um único mundo de imagens. O
mito, a linguagem universal da recitação, os objectos
móveis enormes e pesados, música ao vivo, efeitos
especiais com água e fogo permitem às produções
do Titanick Theatre de alcançar o público de todo
o mundo.

In 1990, the success of the first version of Titanick
was outstanding, but it was only in 1993 that
they achieved international reputation, thanks to
the Bonn, Belgrade and Aurillac (in France)
Festivals. The director and manager of the Biennial
of Bonn described Titanick as «an odd, amazing
and apocalyptical party», «a fantastic
masterpiece». The Titanick Theatre became
popular thanks to open-air performances. The
Titanick Theatre brings together the features of
the traditional European theatre and the
contemporaneous patterns of theatrical
expression, creating a unique world of images.
The myth, the universal language of declamation,
the gigantic objects mobile and heavy, the live
music, the special effects, using water and fire,
enables the Titanick Theatre Productions reach
the public all around the world.

titanick theatre
alemanha
germany

programa programme .  santa maria da feira 12 setembro september
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insect espectacular fábula poética acerca do sonho
de voar. O que acontece quando uma formiga que
normalmente rasteja na terra, sente o desejo de
se elevar, e sonha ser capaz de voar?

firebirds é a mais recente produção desta
companhia e baseia-se no conceito de com-petição.
A parada de cinco bravos pilotos e suas máqui-
nas voadoras pelas ruas da cidade, tem por
objectivo ganhar a admiração e apoio do público
Quem tem a máquina mais atractiva?
Qual a máquina que provará ser a melhor a voar?

Insect amazing poetic fable about the dream to

fly. What happens when an ant, that usually
crawls feels the wish to be elevated on its own
and dreams of the ability to fly?

firebirds it’s the most up to date production of
this company and it is based on the concept of
competition.
The parade of five brave pilots and their flying
machines through the city’s streets, aims to fill
the public with admiration and with a feeling of
support. Who has the most attractive machine?
Which machine will prove to be the best flyer?

‘insect .

‘firebirds ..

performance . estreia nacional
performance . national premiere



Companhia de dança contemporânea, dirigida
pela coreografa Sol Picó tem especial interesse na
fusão em cena das diferentes disciplinas artísticas:
dança e rock and roll, dança e opera, dança e
vídeo arte, dança e teatro, sempre com o objectivo
de enriquecimento da cena com uma grande dose
de vitalidade, frescura e dinamismo.

amor diesel nasce em 2000 de uma ideia da
coreógrafa Sol Picó e Kike Blanco.
È uma obra de dança para a rua de 50 minutos
de duração, para 3 bailarinas, 3 maquinistas e 3
escavadoras. Uma breve história de amor protago-
nizada por 3 mulheres que uma noite saem de
uma festa e acabam sendo vitimas do mais
descarado “síndroma de Estocolmo” , uma história
surrealista, em que é difícil distinguir a vitima do
verdugo. >

This contemporary dance company directed by
choreographer Sol Picó is especially interested in
blending the various artistic fields: dance and rock
and roll, dance and opera, dance and video art,
dance and theatre, always with the aim of enriching
the stage with a large dose of energy, freshness
and dynamics.

amor diesel it started in 2000 with an idea taken
from choreographer Sol Picó and Kike Blanco.
This dance production for the street lasts 50 minutes,
for 3 ballerinas, 3 machine operators and 3
excavators. A brief love story where the leading
figures are 3 women who leave a party one night
and end up being victims of the most unabashed
“Stockholm syndrome”, a surrealist story where it
is hard to distinguish who is the victim and who is
the executioner.>

sol picó
espanha
spain

‘diesel love
performance
performance
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Amor diesel é um espectáculo nocturno de grandes
dimensões, num espaço de 50 metros quadrados
com 2 palcos, um deles móvel, 3 escavadoras
onde se movem e manipulam as 3 mulheres através
do espaço e entre os palcos. Os dois palcos e as
pás das escavadoras são os locais onde se
desenrolam as cenas coreografadas, e isso faz
deste espectáculo um “espectáculo aéreo” onde
todo o público poderá desfruta-lo por igual.

Amor diesel is a large night show, spread out over
a 50-meter space with two stages, one of which
is moveable, 3 excavators move and handle the 3
women throughout the entire space and between
stages. The two stages and the excavator shovels
are those places where choreographed scenes
evolve, all of which make this show an “air show”,
where all the pubic may enjoy it in the same fashion.



Criada em 1982 em Angers, a Companhia Jo
Bithume celebra este ano os seus 20 anos.
Composta por cinquenta artistas, actores, músicos,
técnicos, encenadores, administrativos…
apaixonados pela comédia, pelo circo, pela música,
pelas viagens… convencidos que o teatro deve
ser popular, acessível a todos, próximo do publico,
em particular daquele que não entra nos teatros…
Os espectáculos de rua constituem o seu domínio
de eleição, mas apresenta igualmente espectáculos
no interior de chapitôs e em salas. Participa em
eventos nas áreas do teatro, do circo, da dança e
da música: inspirando-se na Comédia d’ell’arte,
nos palhaços e na pantomima. Actualmente
dispõem de dois espectáculos em digressão. >

Created in 1982, in Angers, the Company Jo
Bithume celebrates this year its 20

th
 anniversary.

Fifty artists, actors, musicians, technicians, stage
managers and administrative employees are part
of the composition of this company… they’re in
love with comedy, circus, music, trips… convinced
that the theatre must be made popular, reachable
to all, close to the public, in particular of the public
that dont attend the theatre…
The street shows constitute its elective domain,
but this company also performs inside small theatres
rooms. It participates in events in the field of theatre,
circus, dance and music, inspired in D’ell’arte
Comedy, in the clowns and in the pantomime.
Nowadays, they have two shows on tour. >

jo bithume
frança
france

‘le songe
performance
performance
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le songe, fantasia misteriosa sobre as errâncias
do amor, é um espectáculo para uma praça pública
onde actores, acrobatas, músicos e espectadores
se envolvem num concerto, no seio de maquinarias
e de imagens gigantes.
É um espectáculo com  22 artistas e técnicos
reunidos para "uma fantasia de luz, de  música e
de poesia, parada de amor sob as estrelas, inspirada
em Shakespeare"

le songe, mysterious fantasy about the wanderings
of love. It’s a show to be performed in a public
square where actors, acrobats, musicians and the
audience become involved in a concert, among
machineries and giant images.
It’s a show with 22 artists and technicians brought
together to create a «fantasy of light, music and
poetry, parade of love under the stars, inspired in
Shakespeare».



O L’Avalot Teatre é um colectivo multidisciplinar
que no ano de 1985 elabora o seu primeiro
espectáculo. Desde então, trabalha colectivamente
na criação das suas montagens construindo a
totalidade dos elementos que configuram os
mesmos, desde o trabalho de actores, até à
cenografia e vestuário, passando pelo argumento,
pela música, os desenhos de luzes e de pirotecnia
ou a publicidade. Actualmente é nas montagens
e  basicamente na rua, com utilização de pirotecnia,
onde a companhia desenvolve a sua criatividade.
O grupo está também aberto a colaborações tão
interessantes como o circo ou os insufláveis.

The Avalot Teatre is a multidiscipline group that
prepared its first work in 1985. Since then, it has
been working in a collective way in the creation of
its settings, building all the elements of those
settings, starting with the actors’ work, the
scenography and the wardrobe, the scrept, the
music, the light games and the pyrotechnics or the
publicity. Nowadays, the Company develops the
creativity of its settings basically in the streets, using
pyrotechnics. The group is also open to the
establishment of interesting cooperation with the
circus or with inflatables.

l’avalot teatre
espanha
spain

programa programme



‘dinomaquia .

performance . pirotecnia
performance . fireworks

‘los drakoi ..

performance
performance

dinomaquia é um espectáculo que une o teatro
de rua e a pirotecnia para configurar um espectáculo
predominantemente estético. O Doutor Maddock
e os seus ajudantes, acompanhados por vários
“dinoesqueletos” vão queimando tudo, até chegar
ao clímax final num grande incêndio.
A cor, a luz, o fogo e os “dinoesqueletos” criam
um jogo de grande dinamismo.

los drakoi num esconderijo da cidade e situado
num plano distinto da nossa realidade, vive um
dragão.
O Dr. Maddock deseja febrilmente apoderar-se do
objecto mágico que está sob custodia do dragão,
tendo para tal recuperado um antigo ritual: a seita
dos Drakoi.
Contudo, precisa de uma donzela. Por isso, organiza
um concurso de beleza tendo como prémio para
a vencedora ficar sob o jugo do dragão.

dinomaquia is a show that joins street theatre and
pyrotechnics, aiming to draw mainly an aesthetic
show. Doctor Maddock and its assistants followed
by several «dino- skeletons» are burning everything
until the final climax is reached through a huge fire.
The colour, the light, the fire and the «dino- skeletons»
create a game of unbelievable dynamism.

los drakoi
Hidden in a corner of the city, placed in a reality’s
plan slightly different from ours, a dragon lives.
Doctor Maddock wishes eagerly the magic object
that the dragon possesses and to get it he has
recovered an ancient cultural cult forgotten: the
sect of the Drakoi.
In addition, he needs a damsel. Therefore, a Beauty
Contest was organized. The prize for the winner
was to be sacrificed to the dragon.

.  santa maria da feira 06 setembro september
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Os mestres da pasta de papel de um dos mais
importantes carnavais italianos estarão em
Santa Maria da Feira com os participantes dos
workshops, de modo a preparar algumas grandes
máscaras (caricaturas de personagens famosas)
que desfilarão numa grande parada durante o
Festival.
Serão trazidos de Viareggio alguns dos trabalhos
já produzidos, de modo a tornar o desfile ainda
mais majestoso.

The masters of the paper paste of one of the
most important Italian Carnivals will be in Santa
Maria da Feira and along with the participants of
workshops they will make sophisticated masks
(caricatures of famous personalities) that will
parade during the Festival.
Some already finished works will be brought from
Viareggio, in order to put together a parade even
more magnificent.

carnevale di viareggio
itália
italy

parada e animação de rua
parade and street animation

santa maria da feira 14 setembro september



Fundada há quinze anos por Brigitte Burdin e Gilles
Rhode que asseguram a direcção artística, o Transe
Express trabalha em espaços abertos para ir ao
encontro do público, sem limitações nos géneros
artísticos e nas formas de expressão. São
misturadas a musica, dança, artes plásticas, circo,
fogo, literatura, metalurgia.... e o teatro, que serve
de ligação a cada uma destas pedras filosofais.
Criações em espaços não convencionais e
principalmente a rua, intrigas que surpreendem o
público no seu quotidiano, aventuras inéditas que
colocam cidades em cena.

lâcher des violons completa a trilogia das máquinas
voadoras imaginadas por Gilles Rhode.
“Lâcher de Violons” brinca com a oposição da
matéria. A magnitude do som dos tambores alia-
se à fragilidade de um quarteto de cordas e de
uma cantora lírica. O diálogo Terra/Céu as peles
batidas com ímpeto interagem com os arcos
maliciosos suspensos 30 metros acima deles.
“Lâcher de Violons” explora as diferentes técnicas
e estratégias utilizadas pelo Teatro de Rua.

Founded fifteen years ago by Brigitte Burdin and
Gilles Rhode, who are its artistic directors, Transe
Express operates in open spaces in order to meet
up with the public, without any limitations in artistic
genres and forms of expression. The group blends
music, dance, plastic arts, circus, fire, literature,
metallurgy... and theatre, which serves as a link to
each of these philosopher’s stones. Creations in
unconventional spaces and mainly in the street,
plots which surprise the public in its day-to-day
living, inedited adventures which make stages out
of cities.

lâcher des violons completes the trilogy of the
flying machines conceived by Gilles Rhode.
“Lâcher des Violons” jests with the opposition of
matter. The magnitude of the sound of drums
combines with the fragility of a quartet of strings
and a lyricist. The dialogue between Heaven and
Earth, the hides vehemently beaten on interact with
the artful arches suspended 30 metres above them.
“Lâcher des Violons” explores the various techniques
and strategies Street Theatre makes use of.

transe express
frança
france

‘lâcher des violons
performance . acrobacia . musical
performance . acrobatics . musical
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The Dream Engine são especialistas neste tipo de
trabalho utilizando a sua equipa de criativos e
pessoal técnico para produzir algo maravilhoso e
individual para qualquer tipo de evento.
Criado pela companhia “The Dream Engine”, o
Heliosphere foi considerada a mais original e famosa
obra do género em 1999. O Heliosphere é um
balão de hélio de 7metros de diâmetro que flutua
a 10 metros do chão. Suspenso do balão está um
equilibrista que executa mergulhos, voltas e
coreografias sob as cabeças do público.

The Dream Engine is a group of specialists in this
kind of work: they use their team of creative and
technical personal to produce something wonderful
and particular to any kind of event.
Created by the Company «The Dream Engine»,
The Heliosphere  was considered, in 1999, the
most original and famous work of the kind. It’s a
helium balloon with seven metres diameter that
floats 10 meters above the ground. Hanging from
the balloon there is an acrobat that performs dives
and turns and choreographies under the heads of
the public.

the dream engine
inglaterra
england

‘the heliosphere
performance
performance
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Pelo TEMPO no espaço:
Figuras de costas para o público: mais neutras, mais
abstractas, anónimas, imóveis, elas supõem a dança
e estão em completa interrogação com o espaço, diria
mesmo que elas criam o espaço na sua essência
[Figuras de coro e de pensamentos].

aparições é o culminar de um trabalho iniciado no
ano 2000 ao nível da formação de bailarinos
profissionais promovido pela Porto 2001-Capital
Europeia da Cultura tendo a Sete Pés assegurado
a sua produção executiva.
Destas experiências surgem cumplicidades e novos
projectos: o desafio ao coreógrafo Bruno Dizien foi,
apresentar em 2002 uma produção com bailarinos
que tivessem frequentado essas acções de formação.
Após a realização de audições a nível nacional, o
elenco de 5 bailarinos foi escolhido e a dramaturgia
coreográfica construída. Em cada local as “Aparições”
são únicas e desenhadas em função do espaço
arquitectónico.
É um projecto para “aparecer” em 2002 e 2003 nas
paisagens portuguesas.
produção Sete Pés

co-produção Câmara Municipal de Guimarães

For TIME in space:
Characters with their backs turned to the audience:
more neutral, more abstract, anonymous, motionless,
they imagine dance as they are totally raising questions
with space; it could even be said that they create space
in its essence [Chorus characters and of thoughts].

aparições is the culmination of a performance begun
in the year 2000 with the training of professional
dancers promoted by Porto 2001-Capital Europeia
da Cultura, with executive production by Sete Pés.
Complicities and new projects have resulted from
these experiences: the challenge for the choreographer
was to present, in 2002, a production with dancers
who had attended those training sessions.
After conducting auditions nationwide, the group of
5 dancers was chosen and the choreographic
dramaturgy was composed. “Aparições” are unique
everywhere they go, as they are designed as a function
of the architectural space. This is a project for
“appearing” in 2002 and 2003 in various landscapes
in Portugal.
production Sete Pés

co-production Câmara Municipal de Guimarães

bruno dizien
portugal
portugal

‘aparições aparition
espectáculo de dança [vertical] em paisagem urbana
dance show [vertical] in urban landscape
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É uma companhia especial de teatro com enorme
reputação internacional. Estes Australianos especia-
lizaram-se em altas produções visuais com varas
de 4,5 metros de altura e ocupam o top de classifi-
cação mundial de teatro de rua. Nos últimos 6
anos Strange Fruit representou em 30 países
diferentes, em mais de 170 Festivais Internacionais.

the field, é uma das mais originais performances
dos últimos anos apresentada nos mais diversos
festivais de Verão, um pouco por todo mundo. Os
oito bailarinos/actores desenvolvem uma coreografia
aérea, cada um numa “estaca” flexível de 4,5
metros de altura.

This special theatre company has an enormous
international reputation. These Australians specialised
in high visual productions using rods 4,5 metres
high, and they are ranked no. 1 in the world in
street theatre. In the last 6 years, Strange Fruit have
performed in over 170 International Festivals in 30
different countries.

the field is one of the most original performances
in the last few years, presented in a wide variety of
summer festivals all over the world. The eight
dancers/actors have developed an aerial
choreography, with each one on a flexible “pole”
4,5 metres high.

strange fruit
austrália
australia

‘the field .

performance
performance
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the spheres criação, celebração e liberdade são
os temas universais habitualmente recriados e
explorados pela companhia. É um olhar poético e
espectacular sobre o milagre do nascimento e a
relação que estabelecemos com o planeta.
Com este novo trabalho Strange Fruit continua a
expandir as fronteiras de uma forma de arte que
combina a escultura com o circo, dança e a
teatralidade que lhes é única.

the spheres creation, Celebration and Freedom
are the universal themes usually re-created and
utilized by the company. It takes a spectacular
poetic look at the miracle of birth and the relationship
we establish with the planet.
With this new work, Strange Fruit continues to
expand the boundaries of an art form combining
sculpture with circus, dance and the theatricality
that makes them unique.

‘the spheres ..
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.. santa maria da feira 12 . 13 setembro september



No âmbito da Associação para o Desenvolvimento
para o Bailado e Artes Cénicas, os Persona nas-
ceram do cruzamento de diversas actividades e
iniciativas, integrando alunos da Escola de Bailado
e Artes Cénicas e jovens  que livremente se foram
associando com o seu talento e interesse pelas
artes cénicas e circences aos inúmeros espectá-
culos e animações que esta entidade tem vindo a
desenvolver nos últimos anos, especialmente no
seu espaço de residência, o Cine-Teatro António
Lamoso.
Verdadeiros pioneiros das Artes Cénicas em Santa
Maria da Feira, com direcção artística de Lígia
Lebreiro, têm-se distinguido pela inovação e flexi-
bilidade, apoiados numa forte componente ceno-
gráfica e coreográfica, encarando cada novo
projecto como um desafio à sua imaginação e
capacidade técnica.

As part of the Associação para o Desenvolvimento
do Bailado e Artes Cénicas (Association for the
Development of Dance and Stage Arts), Persona
came into being as the result of crossing various
activities and initiatives, by integrating students from
the Escola de Bailado e Artes Cénicas (Dance and
Stage Arts School) and young people who, with
their talent and interest in stage and circensial arts,
freely joined up with countless shows and animation
which this entity has been developing in the last
few years, especially in their area of residence, the
Cine-Teatro António Lamoso (António Lamoso
Cinema and Theatre).
These true pioneers of Stage Arts in Santa Maria
da Feira, under the artistic direction of Lígia Lebreiro,
they have made their mark by innovation and
flexibility, supported by a strong stage and
choreographic element, as they see each new
project as a challenge to their imagination and
technical talent.
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‘persona . uma homenagem ao sonho
e ao teatro
performance
performance



persona . uma homenagem ao sonho e ao
teatro a máscara do teatro é a máscara da vida
no outro lado do espelho. A máscara do mundo
é a riqueza da memória, do sonho, da tragédia e
da comédia.
Num universo onírico, onde os símbolos remetem
para os arquétipos e os mitos se mesclam de
ditirambos, a beleza revisitada em imagens, sons,
movimentos e artefactos que nos transportam para
a única realidade da arte: a nossa, perseguida em
cada máscara que se oculta, ou se revela, ou no
que ela oculta e revela.
O acaso, ou o destino, tal como no teatro grego,
fez-nos descobrir essa mesma máscara nas
esculturas que Paulo Neves vem semeando, um
pouco por todo o lado, ditando um desafio alienável
na escolha de uma concepção cenográfica e uma
abordagem estética e plástica do objecto que
perseguíamos.

persona - a tribute to the dream and to theatre
the mask of theatre is the mask of life on the other
side of the mirror. he mask of the world is the wealth
of memory, of dreams, of tragedy and comedy.
In an oneiric universe, where symbols refer to
archetypes and myths mingle with dithyrambs,
beauty revisited in sights, sounds, movements and
artefacts which take us to a unique reality of Art:
ours, followed closely in each mask that is hidden,
or revealed, or that in which it is hidden or revealed.
Chance, or fate, just like in Greek theatre, made us
discover this same mask in the sculptures that
Paulo Neves has disseminated all over, thus
imposing an alienable challenge in the choice of a
stage design and an aesthetic and plastic approach
of the object which we pursue.



Esta companhia inicia a sua actividade em 1985,
dando os seus primeiros passos como companhia
de Teatro Amador.
A partir de 1988 aparece já como companhia
profissional, tendo criado até  ao momento, sete
espectáculos de rua e cinco para salas. Realizaram
mais de 1.000 representações por toda a
comunidade Andaluza, Valenciana, Madrid, Italia
e Marrocos.
Este ano Vagalume tem três espectáculos
encenados: “En Busca del Gran Tesoro”, “Pajarraca”
e “Zona Vik”

This company began its activity in 1985, giving its
first step as an Amateur Theatre Company. After
1988 the Company began its work as a Professional
Company, having created so far, seven outdoors
shows and five indoors.
It has carried through more than 1000
representations in the Andalusian, Valencian,
Madrilenian, Italian and Moroccan communities.
This year Vagalume has three staged shows: “En
Busca Del Gran Tesoro”, “Pajarraca” and “Zone
Vik”
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Há um certo mistério naquelas duas figuras
femininas, como se fossem galáxias suspensas no
espaço, enquanto a pequena Terra flutua por cima
delas. É uma pintura atractiva, com algo de secreto
que não se deixa desvendar por completo
[José Saramago sobre um quadro do Luca Alinari]

A viagem através da arte de Luca Alinari requer
uma pesquisa  feita com atenção e uma profun-
didade especial, requer um olhar penetrante para
poder restituir, ao menos em parte, a imagem
fantástica e perturbadora que a sua obra pictórica
produz.

There is a certain mystique in those two female
figures, as if they were galaxies suspended in space,
while tiny little Earth floats above them. This is an
attractive painting, with something secret that does
not allow itself to be totally unveiled
[José Saramago, describing a painting by Luca Alinari]

The journey taken through the art of Luca Alinari
requires careful research and a special thoroughness;
it requires a discerning eye allowing for at least a
partial restitution of the fantastic and disturbing
image his pictorial work brings about.

luca alinari exposição . showing
itália
italy

‘demasiado simples o ângulo dos cotovelos
the elbow angle is too simple
estreia nacional
national premiere

santa maria da feira 10 a 28 setembro september



Num país em que Dario Fo, Prémio Nobel da
Literatura em 1997, e sua mulher, a genial actriz
Franca Rame, estão tão pouco divulgados, torna-
se absolutamente pertinente este espectáculo/
exposição que revela o percurso destas duas
figuras universais.
A exposição tem por objectivo dar a conhecer a
obra pictórica de Dario Fo e Franca Rama, através
de esboços do trabalho preparatório de todos os
seus espectáculos e figurinos de algumas das
principais encenações.
Trata-se de um projecto promovido no âmbito da
iniciativa “O Nobel para o deficiente”, que Dario Fo
e Franca Rame promovem desde 1997 (ano da
atribuição do Nobel da literatura a Dario Fo): o valor
monetário do prémio foi atribuído a instituições que
apoiam deficientes. Todavia, a Dario e Franca não
lhes bastou. Pegaram em milhares de desenhos
para seleccionarem os mais significativos das suas
vidas artísticas e criarem fotolitos. A venda destes
desenhos permite apoiar o mundo dos deficientes
com a preocupação de uma “arte verdadeira”.

In a country where the winner of 1997 Nobel Prize
for literature Dario Fo and his wife, the outstanding
actress Franca Rame are largely unknown, this
show is of uttermost importance in revealing this
two universal personalities.
The aim of this exhibit is to make known the pictorial
work of Dario Fo and Franca Rame, using rough
drafts of the preparatory work of all their shows
and models of some of their main stagings.
This project is fostered as part of the “The Nobel
for the handicapped” initiative, which Dario Fo and
Franca Rame have been fostering since 1997 (the
year Dario Fo was awarded the Nobel Prize for
literature): the cash prize was given, in its entirety,
to institutions supporting the handicapped. Still, for
Dario and Franca, this was not enough. They took
thousands of drawings in order to select the most
significant ones of their artistic lives and created
photolithographs. The sale of these drawings allows
them to support the world of the handicapped, as
they are concerned with a “genuine art”.

dario fo e franca rame
lição/espectáculo e exposição . show
and exhibition
itália
italy

‘boneco com raiva e sentimento
doll with wrath and feeling
inauguração e apresentação do catálogo
dedication of the exhibit and presentation of the catalogue
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‘encontro com a companhia métalovoice
by por métalovoice m/16
08 setembro’02

‘firebirds flight assistents
by por titanick theatre m/18
09 . 14 setembro’02

‘movimento e improvisação para actores
by por sol picó m/16
12 setembro’02

‘shakespeare na rua, um projecto razoável?
by por jo bithume m/16
14 setembro’02

‘personagens pirotécnicas
by por group f m/18
07 setembro’02

‘construção de máscaras gigantes
by por carnevale di viareggio m/16
07 . 14 setembro’02

informações tel 256 37 70 30 . fax 256 37 70 31

‘meeting with the métalovoice company

‘firebirds flight assistents

‘mouvement and improvisation for actors

‘shakespeare in the street, a resonable project?

‘pyrotechnics caracters

‘construction of gigantic masks

informations tel 256 37 70 30 . fax 256 37 70 31

imaginarius
workshops
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sol picó



contacte o festival
contact the festival

Para mais informações, contactar:
Please fell free to contact imaginarius international street
theatre festival for any further information you might be
looking for:

imaginarius
Carlos Martins /director executivo /executive director
Rua S. Nicolau, nº 2 . 1º Andar . Sala 105
4520-248 Santa Maria da Feira
Portugal

tel  + [351] 256 37 08 87
fax + [351] 256 37 08 39

www.imaginarius.pt
imaginarius@cm-feira.pt

ou or sete sóis sete luas
Apartado 211
1103 Lisboa . Portugal
tel  + [351] 21  343 16 90
telm + [351] 96  460 02 82
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