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A terceira edição confirmará o papel de referência
nacional e internacional do Festival, cumprindo a sua
função de desenvolvimento de novas expressões
artísticas e de promoção de uma verdadeira
democratização do acesso à cultura.

Estes objectivos passam por uma forte consciência do
papel da formação artística no festival, enquanto
dinamizador do intercâmbio cultural e factor fundamental
para a descoberta de novos valores para a arte.

Neste âmbito, destaca-se a formação realizada pela
companhia francesa Générik Vapeur que apresentará
um espectáculo produzido especialmente para o
Imaginarius 2003, contando com a participação de
jovens actores locais.

A predominância de grandes companhias internacionais
na programação permite a continuidade da aposta na
qualidade do evento.

Nesta edição dar-se-á também um destacado espaço
às companhias portuguesas e às tradições populares
nacionais.

As residências artísticas articulam a presença das
companhias internacionais em Santa Maria da Feira
com a necessidade e interesses existentes nos
profissionais nacionais e público em geral pelas artes
de rua, ávidos no conhecimento e na sua própria
evolução enquanto artistas e espectadores.  De destacar,
entre as muitas presenças, as companhias Royal de
Luxe e komplexkapharnaum, ou ainda a companhia
Générik Vapeur e Groupe F.

De destacar ainda a estreia nacional da peça “Mário ou
eu próprio, o Outro”, com textos de José Régio, dirigida
por Manoel de Oliveira, em colaboração com os
municípios de Roma e Pontedera.

Menção especial para o lançamento da campanha
nacional “um nariz vermelho contra a indiferença”, um
projecto de intervenção social merecedor de importantes
distinções internacionais.

Por tudo isto, o Imaginarius contribuirá para a solidificação
da importância das artes de rua e para a dinamização
de um verdadeiro espírito cultural e das próprias
estruturas sociais

carlos martins
o vereador da cultura da câmara municipal de santa maria

imaginarius
festival internacional de teatro de rua



carlos martins
the deputy-mayor in charge of culture of the city council of Santa Maria da Feira

imaginarius
international street theatre festival

Aiming to develop new artistic expressions and to
promote a true democratic access to culture, the
Imaginarius national and international leading role will
be confirmed in this third edition of the Festival.

Its purposes go from the strong conscience of the
festival’s role concerning training, to the intention of
stimulating cultural interchange while basic factor for
the discovery of new artistic values.
In this scope are the training courses carried through
by the French company Générik Vapeur that will present
a show especially for Imaginarius 2003 with the
contribution of young local actors.
The predominance of international companies in the
programming allows the continuity of the stake on the
event‘s quality. Portuguese and national popular traditions
will have a particular space in this edition.

The artistic residences articulate the presence of major
international companies in Santa Maria da Feira with
the necessity and existing interest of the national
professionals and public concerning street arts, eager
to know further and to evolve while artists and spectators.
Highlights to the company Royal de Luxe and
komplexkapharnaüm, or to company Générik Vapeur
and Groupe F.

The national premiere of the play Mário ou Eu Próprio,
o Outro, with texts of José Régio, directed by Manoel
de Oliveira, in cooperation with the cities of Rome and
Pontedera is in the limelight.
Special mention to the release of the national campaign
a red nose against indifference, a project of social
intervention worthy of important international distinctions.

For all the above, the Imaginarius 2003 will contribute
for the solidification of the importance of street arts and
to the stimulation of the cultural spirit and social structures.



O imaginarius é uma aventura cultural nos espaços
públicos, uma aventura que quer dar à cidade de Santa
Maria da Feira uma ocasião de encontro, de formação,
de transmissão de experiências ligadas ao teatro de
rua.

Ao mesmo tempo, o Imaginarius oferece uma grande
oportunidade ao público português de conhecer melhor
o teatro de rua, promovendo junto deste público esta
arte, ainda não muito divulgada em Portugal.

No espírito do «Sete Sóis Sete Luas», e tendo em conta
as realidades das culturas europeias, na programação
do Imaginarius têm prioridade as propostas artísticas
vindas dos Países do Sul da Europa e do Mediterrâneo.
De facto, é no Sul da Europa onde esta arte tem mais
tradição.

A qualidade dos espectáculos e o curriculum das
companhias convidadas permitem que o Imaginarius
se dirija a um público muito alargado, quer pela
quantidade, quer pelo perfil: dos mais jovens aos mais
velhos, dos amadores aos profissionais...

O Imaginarius, em colaboração com o Centro Nacional
da Arte do Teatro de Rua, quer tornar-se o principal
centro de referência do teatro de rua em Portugal e ficar
nas rotas dos grandes festivais do sul da Europa.
O Festival quer ser um ponto de referência, de ligação,
de reflexão, de promoção e de desenvolvimento do
teatro de rua em Portugal, através de uma relação
contínua entre a experiência local e internacional.  
As acções de formação do Imaginarius permitem aos
jovens profissionais portugueses realizar uma
confrontação profissional e humana muito intensa, a
nível europeu, de alta qualidade, considerando os
mestres e as companhias envolvidas.

O património de experiências, fruto destas acções de
formação, irá com certeza ser investido pelos profissionais
portugueses nas suas próprias produções, criando
assim as condições para um desenvolvimento artístico
que irá permanecer no futuro do teatro português.

sete sóis sete luas
direcção artística

imaginarius
festival internacional de teatro de rua



sete sóis sete luas
art direction

imaginarius
international street theatre festival

Affording the city of Santa Maria da Feira a meeting and
training opportunity and experiences’ transmission
concerning street theatre, the imaginarius is a cultural
adventure, an adventure in public spaces.

Portuguese public is granted a chance to get to know
street theatre, at the same time that the Imaginarius
promotes, along with the public, this art not yet very
divulged in Portugal.

Taking into account the European cultural reality and in
the spirit of Sete Sóis Sete Luas, artistic proposals
created in countries of the South of Europe and the
Mediterranean have priority in the Imaginarius
programming. In fact, it is in the South of the Europe
where this art has more tradition.

Through performance quality and the curriculum of the
invited companies, the Imaginarius addresses itself to
a wide range of public: from the youngest to oldest,
from amateurs to professionals…

In collaboration with the National Street Theatre Art
Centre, the Imaginarius wants to become the main
reference centre of street theatre in Portugal and to be
in the route of the major festivals of south Europe. The
Festival wants to be a space of reference, reflection,
promotion and development of street theatre in Portugal,
through a continuous relationship between local and
international experience. Considering the involved masters
and companies, the Imaginarius training courses allow
the young Portuguese professionals to carry through
an intense high-quality professional and human
confrontation, at a European level.

The experience, fruit of these training courses, will
certainty be invested by the Portuguese professionals
in their own productions, thus creating the future
foundations for an artistic development of the Portuguese
theatre.



companhia companydia day

programa programme

générik vapeur
fundatia parada di bucarest
circo da madrugada & théatre oère

dimonis rafolins de alqueria d’asnar
improbable theatre & the world famous
manoel de oliveira

royal de luxe* [início do espectáculo ao pôr do sol]
komplexkapharnaüm
cirque trottola
cacahouète
cie. dominique houdart e jeanne heuclin
circolando
teatro ka
teatre de l'ull
titanick theatre

cacahouète
markeliñe
emergency exit arts

casa municipal de juventude
cacahouète
pauliteiros de miranda do douro
os gigantes do corpus de xàtiva
bombos e gigantones de lousada
groupe f
funk off

dúo tangorditos
circo imperfecto
circ panic
art'imagem

05 setembro · sexta
05 e 11 » 14 setembro · sexta e quinta » domingo
05 e 06 setembro · sexta e sábado

06 setembro · sábado
06 setembro · sábado
08 setembro · segunda

11 » 14 setembro · quinta » domingo
11 » 13 setembro · quinta » sábado
11 » 14 setembro · quinta » domingo
11 e 14 setembro · quinta e domingo
11 » 14 setembro · quinta » domingo
11 » 13 setembro · quinta » sábado
11 » 13 setembro · quinta » sábado
11 » 13 setembro · quinta » sábado
11 setembro · sexta

12 setembro · sexta
12 setembro · sexta
12 setembro · sexta

13 e 14 setembro · sábado e domingo
13 setembro · sábado
13 e 14 setembro · sábado e domingo
13 setembro · sábado
13 setembro · sábado
13 setembro · sábado
13 setembro · sábado

14 setembro · domingo
14 setembro · domingo
14 setembro · domingo
14 setembro · domingo

* Devido à greve dos técnicos de teatro em França, este espectáculo
só poderá ser confirmado a 02 de Setembro.



performance performance local place

rua s. nicolau
itinerante [zona histórica]
parque junto aos bombeiros

parada [zona histórica]
zona envolvente da piscina municipal
cine-teatro antónio lamoso

alameda do tribunal
itinerante [zona histórica]
estacionamento rua dr. alcides monteiro
itinerante [zona histórica]
itinerante [zona histórica]
rossio
jardim biblioteca municipal
itinerante [zona histórica]
alameda do tribunal

zona histórica
alameda do tribunal
itinerante [zona histórica]

eira do orfeão da feira
itinerante [zona histórica]
alameda do tribunal / zona envolvente - piscina municipal
jardim do tribunal
itinerante [zona histórica]
zona envolvente da piscina municipal
zona envolvente da piscina municipal

rossio
alameda do tribunal
jardim do tribunal
largo gaspar moreira [junto à câmara municipal]

pass'partout
parada
caiu do céu

correfoc
sticky
mário ou eu próprio, o outro

le tréteau des ménestrels apresenta: “saldos! ...
square televisão local de rua

enterro da mamã · os bebés
padox
giroflé
uroboru
foc y canya
titanic

a família culottée · as montras
dso
runga rung

exercício final de formação adagio e allegro
estrelas de rock · cocktail canibal

parada [organização teatre l’ull - várias companhias]

théâtre de lumière [criação especial - imaginarius’03]
concerto de encerramento

ponele onda!!
genuinos imperfectos
servicios a domicilio
todo o mundo é um palco

santa maria da feira centro histórico historical centre



programa programme

pass’partout
estreia nacional
national premiere

A companhia de teatro Générik Vapeur conta 18 anos
de história, tendo o espectáculo Pass’Partout sido
criado em 2003. A utilização da cidade como pano
de fundo natural para a prática do teatro de rua, onde
predominam as emoções, cores, matéria, música,
as batidas do coração, os ruídos da cidade,
caracteriza esta companhia.
Buscando a inspiração na humanidade, na vida, nos
sonhos e na actualidade, a companhia convida o
público – em deambulação – a partilhar o ritmo
agitado, virtual, violento, rápido dos nossos tempos.

The 18-year-old theatre company Générik Vapeur
created, in 2003, the show Pass'Partout. This
company is portrayed by the use of the city as natural
scenery for the practice of street theatre, where
emotions, colours, matter, music, heartbeats and city
noises predominate.
Searching inspiration in mankind, life, dreams and
present time, the company invites the public - in
deambulatory - to share the agitated, virtual, violent,
fast rhythm of our times.

générik vapeur
frança
france

santa maria da feira 05 setembro september



pass’partout - Na rua, espaço artístico por excelência,
a vida desenrola-se como em tantos outros dias, até
que uma presença incongruente e inesperada surge:
uma carruagem sobre carris... esta máquina solitária
transforma o quotidiano desencadeando uma vaga
de insólitos acontecimentos. Ao cair da noite, os
Pass’Partout convidam o público a participar. A
carruagem, impregnada de emoções, restituirá através
do som, da imagem, os sobressaltos e os fragmentos
da história. Da nossa história?...
No elenco deste espectáculo estão incluídos quatro
jovens participantes nas acções de formação promovidas
no âmbito do Imaginarius.

pass’partout - In the street, artistic space per
excellence, life goes by as in as many other days, up
to the moment when an incongruous and unexpected
presence appears: a train carriage on rails... this
solitary machine transforms daily-life, unchaining a
wave of uncommon events. At nightfall, the
Pass'Partouts invite the public to join in. The carriage
seasoned with emotions will give back, through sound
and image the startles and the fragments of history.
Of our history...
Four young participants in the Imaginarius's workshops
will be a part of the cast of this performance.



programa programme

circo da madrugada & théâtre oère
frança · brasil
france · brazil

Este espectáculo de novo-circo foi criado em 2003
por Pierre Bidon, após a fusão entre o Circo da
Madrugada (Brasil) e o Théâtre Oère (França).

Pierre Bidon created this new-circus show in 2003,
as a result of the fusion between the Circo da
Madrugada (Brazil) and the Théâtre Oère (France) in
a new performance space.

caiu do céu



santa maria da feira 05 e 06 setembro september

caiu do céu - Cada 500 anos os anjos descem à
Terra para partilhar os prazeres mundanos. Aterram
no angelódromo, estrutura gigantesca, ponto de
encontro com a cidade. De repente, por cordas e
cabos de aço, os anjos voam, dominam o céu, num
bailado acrobático e aéreo. Os anjos, o Cupido, o
São Sebastião, o Anjo Gabriel e o Diabo, mestre do
fogo, cada um com as suas características
particulares, encontram-se, perdem-se e voltam a
reencontrar-se. A banda de músicos que toca ao
vivo completa esta fantasia...  É um espectáculo de
luz, cor, som, espelhos, teatro, ballet e dança...

caiu do céu - Every 500 years, angels come down
to Earth to enjoy earthly pleasures. They land on the
angels’ dome, gigantic structure, and town’s meeting
point. Suddenly, through ropes and steel cables, the
angels fly and rule the sky, in an acrobatic and aerial
dance. The angels, Cupid, St. Sebastian, St. Gabriel
and the Devil, master of fire, each one with its particular
characteristics meet, lose themselves and come back
to meet each other again. And the band of musicians
playing live completes this fantasy... a party-like show
involving light, colour, sound, mirrors, theatre, ballet
and dance...



programa programme

mário ou eu próprio, o  outro
estreia nacional
national premiere

Espectáculo de teatro encenado por Manoel de
Oliveira, o grande mestre do cinema português,
inspirado num texto de José Régio, com a participação
de três grandes figuras do teatro e do cinema
português: Leonor Silveira (actriz), Diogo Dória e
Rogério Vieira (actor da Cornucópia há cerca de 22
anos). Júlia Buisel é a assistente de encenação,
Nuno Vieira de Almeida é o consultor musical e a
produção fica a cargo do Festival Sete Sóis Sete
Luas.
Este espectáculo conta com a colaboração de Abraxa
Teatro de Roma e Chapitô de Lisboa e com a
contribuição da União Europeia [Programa Cultura
2000], Comune di Pontedera, Comune di Roma,
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira –
Imaginarius, Provincia di Pisa, Regione Toscana e
Ministério da Cultura de Portugal (GRCI) e Diputacion
de Alicante. A Università di Roma Tor Vergata – Unione
Latina e a Embaixada de Portugal em Itália patrocinam
o espectáculo.

Manoel de Oliveira, the great master of the Portuguese
cinema staged this theatre show inspired in a text of
José Régio entitled Mário ou o próprio outro, with
the participation of three great celebrities of Portuguese
theatre and cinema: Leonor Silveira (actress), Diogo
Dória and Rogério Vieira (actor of the Cornucópia it
has about 22 years). Júlia Buisel is the stage assistant,
Nuno Vieira de Almeida is the musical consultant and
the production remains up to the Festival Sete Sóis
Sete Luas.
This show counts on the contribution of Abraxa
Theater of Rome and Chapitô of Lisbon and with the
contribution of the European Union [Programme
Culture 2000], Comune di Pontedera, Comune di
Rome, City Council of Santa Maria da Feira -
Imaginarius, Provincia di Pisa, Regione Toscana and
Ministry of Culture of Portugal (GRCI) and Deputacion
de Alicante. The Università di Rome Tor Vergata -
Latin Union and the Embassy of Portugal in Italy
sponsor this show.

manoel de oliveira
portugal
portugal

santa maria da feira 08 setembro september



José Régio partiu do poema de Mário de Sá-Carneiro
para escrever a obra teatral, Manoel de Oliveira
adaptou-a e encenou-a. O espectáculo estreou-se
em dois palcos italianos (em Pontedera, Toscana, a
07 de Julho e em Roma, a 09 de Julho) e será
apresentado em Santa Maria da Feira, a 08 de
Setembro, em estreia nacional, aquando da terceira
edição do Festival Imaginarius’03: ocasião para
partilhar com o público português aquele que foi o
último desejo do “esfinge gorda”.
A obra, na perspectiva de José Régio, fala-nos do
último dia de vida de Mário de Sá-Carneiro. Manoel
de Oliveira “construiu” um espectáculo onde são
revividas as emoções que tanto afligiram um dos
grandes vultos da literatura portuguesa.

Manoel de Oliveira adapted and staged a text of José
Régio based on the poem of Mário de Sá-Carneiro.
The show premiered in two Italian stages (in Pontedera,
Toscany, on the 7th of July and in Rome, on the 9th
of July) and will be presented in Santa Maria da Feira,
on the 8th of September, in a national premiere, in
the third edition of Imaginarius’03 Festival: occasion
to share with the Portuguese public the last desire of
the “fat sphinx”.
In José Régio perspective, the workmanship describes
the last day of Mário de Sá-Carneiro life. Manoel de
Oliveira constructed a show where the emotions, the
same ones that had afflicted one of the most important
writers of Portuguese literature, are revived



O grupo Dimonis Rafolins de L´Alqueria d´Asnar nasce
a partir da recuperação das antigas tradições do
Povo Valenciano em combinação com a festa de rua,
evidenciando a música tradicional valenciana com
todo o fogo de carácter purificador de uma festa.
Os Dimonis Rafolins, com os seus espectáculos tão
diversos, tornaram possível a conversão do fogo
purificador em Arte, em Tradição e em Espectáculo
de rua, nos quais o espectador participa, enquanto
actor principal, em toda a obra teatral que se interpreta.

colaboração Ayuntamiento de l’Alqueria d’Asnar

Born to revivify old Valencian traditions, the group Dimonis
Rafolins de L'Alqueria de d'Asnar combines street
festivities and traditional Valencian music with the
festivities’ purifying fire.
The Dimonis Rafolins, in their several shows, transformed
the purifying fire into Art, Tradition and Street
Performances. The audience, taking the leading role,
participates in all theatrical workmanship able to be
interpreted.

dimonis rafolins de l’alqueria d’asnar
espanha
spain

santa maria da feira 06 setembro september

correfoc



Foi em 1996 que Phelin McDermott, Julian Crouch,
Lee Simpson e Nick Sweeting formaram a companhia.
Os sete espectáculos que, desde então, encenaram
e produziram são considerados inovadores, excitantes,
acessíveis e concederam-lhes reputação internacional.

sticky - Quando a noite cai, um silêncio expectante
é gentilmente rasgado por um sinfónico crepitar de
interferências, fogo e sticky tape (fita adesiva); surgem
personagens que se movem nas sombras,
desenhando linhas de luz que cortam o espaço e
estremecem no ar.
No alto, uma figura com asas caminha no céu, vacila
e depois cai num casulo translúcido de teia de aranha.
Uma imensa estrutura é elevada a partir do chão até
ao alto, envolta em fogo, maquinaria e fumo. Centenas
de faíscas brilham, transformando-se diante dos
nossos olhos numa bela torre de colunas de filigrana
e de janelas, cintilando no céu nocturno.

Phelin McDermott, Julian Crouch, Lee Simpson and
Nick Sweeting had formed the company in 1996. The
seven shows that, since then, they had staged and
produced are considered innovative, exciting and
accessible and had granted them international reputation.

sticky - As darkness falls, an expectant silence is gently
ripped by a symphonic crackle of static, fire and sticky
tape; characters twist out in the shadows, drawing lines
of light that cut space and quiver in the air.
High above, a winged figure treads the sky, falters, and
then falls, into a heaving carcass of translucent spidery
limbs. A huge structure is wrenched upwards from out
of the ground, forged with fire, machinery and smoke.
Hundreds of sparklers burst into life as it transforms
before our eyes into a beautiful tower of filigree pinnacles
and leaf veined windows, shimmering with fireworks
against the backdrop of the night sky.

stickyimprobable theatre & the world famous
inglaterra
england

santa maria da feira 06 setembro september



le tréteau des ménestrels apresenta:
"saldos! dois espectáculos pelo preço
de um"

Criada em 1979 por Jean-Luc Courcoult, a companhia
Royal de Luxe representa na rua e em espaços
públicos. Esta trupe de teatro de rua, sediada em
Nantes, oferece ao público uma viagem ao imaginário
através das suas criações inacreditáveis, poéticas e
mecânicas.

le tréteau des ménestrels: "saldos! dois
espectáculos pelo preço de um" - Uma tentativa
desesperada de uma companhia de teatro que chega
ao fim da sua existência. Visão patética mas
combativa, cheia de esperança, de aventura e de
amor pelo teatro. Trata-se de uma equipa
desarticulada, um pouco inconsciente mas, ao mesmo
tempo, lúcida, pois cada actor ou técnico permanece
uma criança na sua própria tempestade.
Um espectáculo que fala dos “combatentes” do teatro
– aqueles cujo cunho pessoal não chegará a marcar
a sua época. “Combatentes” de ontem e de hoje,
sonhadores suspensos, mágicos necessários
à máquina do teatro que, sem eles, não haveria
continuidade.
"Le malade imaginaire" de Molière e "Hamlet" de Shakespeare.

colaboração AFAA

Performing either in the street and or public spaces, the
company Royal de Luxe was established in 1979 by
Jean-Luc Courc

le tréteau des ménestrels: "saldos! dois espectáculos
pelo preço de um" - A desperate attempt of a theatre
company which existence came to an end… A pathetic
but combative vision, full of hope, adventure and love
for theatre. It’s a disarticulated team, a little unconscious
but, at the same time discerning, therefore each actor
or technician remains a child in its own storm.
A show that speaks about theatre fighters, those whose
personal matrix will not mark its time. Yesterday and
today’s fighters, suspended dreamers, magicians
necessary to the theatre machine that otherwise would
not have continuity.
"Le malade imaginaire" of Molière and "Hamlet" of Shakespeare.

royal de luxe*
frança
france

santa maria da feira 11 » 14 setembro september
* Devido à greve dos técnicos de teatro em França, este espectáculo
só poderá ser confirmado a 02 de Setembro.



Criada em Dezembro de 1984, a Companhia
Cacahuète, sediada em Grenoble, foi criada devido
a uma forte vontade de desenvolver o teatro infantil.
A partir de 1987, a sua direcção é assegurada por
P. Larderet. A  elaboração de uma nova forma de
teatro urbano, baptizada na época por Turbo
Cacahuète: Surprises urbaines, constituiu um embrião
de pesquisa sobre as relações
actores/espectadores/quotidiano, a partir de eventos
criados, de “faits divers”, de anacronismo, de
quotidiano banalizado, de realismo espectacular.
Rapidamente a companhia vê o seu trabalho
reconhecido e é seleccionada para os grandes festivais
em França e no estrangeiro. Actualmente, o seu
percurso conta com digressões internacionais em
festivais como Genebra (CH), Arkhangelsk (Rússia),
Vilnius (Lituânia), Poznan e Varsóvia (Polónia), Stockon
e Manchester (GB), Sydney e Perth (Austrália),
Montreal (Canadá).

Headquartered in Grenoble, the Cacahuète Company
was established in December 1984 with the intention
of developing theatre for children. P. Larderet assures
its direction since 1987.
Baptized at the time with the name Turbo Cacahuète:
Surprises urbaines, the elaboration of a new form of
urban theatre constituted a research embryo over the
relationship between actors/ spectators / daily life,
invented events, faits divers, anachronism, trivialized
daily life with spectacular realism.
Quickly the company sees its work recognized and is
selected for the great festivals in France and abroad.
Currently, its international tours curriculum reflects the
presence in festivals in Geneva (CH), Arkhangelsk
(Russia), Vilnius (Lituânia), Poznan and Warsaw (Poland),
Stockon and Manchester (GB), Sydney and Perth
(Australia), Montreal (Canada).

santa maria da feira 11 » 14 setembro september

enterro da mamã
os bebés
a família culottée
as montras
estrelas de rock
cocktail canibal

cacahuète
frança
france



A companhia francesa de Villeurbanne instala-se num
território – um bairro de uma cidade, uma aldeia – e aí
permanece durante algumas semanas. Começa assim
um trabalho mútuo que consiste em apreender uma
realidade: entre os habitantes do bairro e os próprios
artistas. Sob a base do reconhecimento e identificação
do território «onde se imaginam as grandes linhas de
intervenção, a equipa de SquarE mergulha na cidade,
realiza filmagens vídeo com os habitantes (…). De um
simples “Bom Dia” a uma filmagem realizada à escala
de um prédio, com a colaboração dos habitantes,
SquarE desbrava o caminho, recolhe palavras, rostos,
gestos, sons, segundo um percurso que vai do universal
ao singular. A câmara não pretende captar a realidade
de forma objectiva, mas antes desencadeia, revela,
torna visível o milagre que Georges Perec chama
o infra-ordinário.» (“Mouvement”, junho 2002).
As equipas de KompleXKapharnaüM andaram durante
semanas pelas ruas de Santa Maria da Feira, pelas
associações, pelos cafés, propondo aos habitantes da
cidade a realização de filmagens vídeo, a partir de
pequenos temas. O resultado é apresentado num
espectáculo onde as imagens são projectadas nas
paredes da cidade, com música e actores.

colaboração AFAA

The French Company of Villeurbanne installs itself in
a territory- in a neighbourhood of a city, a village- and
it remains there for some weeks. A mutual work
begins and it consists in the apprehension of reality:
between inhabitants and artists. Based on the
recognition and identification of the territory "where
the great intervention lines are imagined, the SquarE
team dives in the city, carries through video filming
(…). From a simple Good-Morning, to a filming carried
through at a building scale, with the contribution of
the inhabitants, SquarE clears the way, collects words,
faces, gestures, sounds, accordingly to a passage
from universal to particular. The camera does not
intend to capture an objective reality, but it unchains,
discloses, it renders visible the miracle that Georges
Perec calls infra-ordinary." (Mouvement, June 2002).
During some weeks the KompleXKapharnaüM team
had walked in the streets of Santa Maria da Feira, in
associations, in coffee shops, proposing the carrying
through of video shootings of the city’s inhabitants,
on small subjects. The result is presented in a show
where images are projected in the walls of the city,
with music and actors.
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Desde a sua criação em Paris, no ano de 1986,
o Teatro Ka orienta o seu trabalho artístico para um
teatro de obras originais, privilegiando a
liberdade da linguagem poética e a força das imagens.
Em 2000, o Teatro Ka passa a residir em Pombal,
participando em inúmeros eventos e festivais de
teatro de rua, em países como  Áustria, Espanha,
França, Inglaterra e Portugal.
O Teatro Ka assenta o seu trabalho em encenações
com figurinos espectaculares, aliados a emocionantes
encenações e coreografias de grande
sensibilidade, executadas em andas, que fazem as
suas peças de teatro de rua únicas e invulgares.

uroboru - Numa praça, um homem! Um pintor que
traça, desenha, pinta os rostos de quem passa. Do
outro lado da praça, uma mulher! Uma florista que
vende ramos, mas não de flores! De flores não! ...
E o que se passa numa praça quando um homem
e uma mulher se ... ! O que se passa!? Passa-se
sempre a mesma coisa. O que será que entre homem
e mulher sempre acontece!? Nesta praça os outros
homens e mulheres nunca se ... Nunca?... Nunca!
Mas estes sim! E sem limites! ... Foram os primeiros,
mas não os últimos.

Established in Paris, in 1986, the Theatre Ka elects
a theatre of original workmanships, privileging the
freedom of poetical language and image strength.
 After setting its headquarters in Pombal, in 2000,
Theatre Ka has participated in countless events and
street theatre festivals, in Austria, Spain, France,
England and Portugal.
Focussing in spectacular characters, Theatre Ka
bases its work in thrilling stages combined with
emotive choreographies of the great sensitivity in
stilts, rendering their street performances unique and
unusual.

uroboru - In a square, a man! A painter sketching,
drawing and painting the passengers’ faces. On the
other side of the square, a woman! A florist that sells
bouquets, but not of flowers! Not of flowers! ... And
what is going on in a square when a man and a
woman...! What it is going on? It is always the same.
What it is that never happens between man and
woman? In this square man and woman never ...
Never? Never! But these do! And without limits! ...
They were the first, but not the last.
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O Cirque Trottola nasceu em 2002, na sequência de
um encontro entre 3 artistas de pista (malabarista,
acrobata, trapezista).  

Assim que a iluminação do carrossel se acende, o
espectador sente-se transportado para um velho
filme francês. As personagens interpretadas pelos
três artistas (Bonaventure Gacon, Titoune, Laurent
Cabrol) são tão surrealistas como a atmosfera no
local.
Acrobacia, trapézio e malabarismo estão intimamente
ligadas, de forma sensível e extravagante, enquanto
que os espectadores, graças à intimidade do pequeno
“chapitô”, parecem igualmente fazer parte do cenário.
Quando Titoune gira em torno de Gacon, numa
bicicleta de criança, esperando tranquilamente pelas
instruções, como um cavalo de circo, tudo isto se
passa “sem palavras” – como, de resto, o conjunto
do espectáculo, mudo, acompanhado apenas por
acordes de guitarra e de alguns sons vindos de
pequenas máquinas estranhas “feitas em casa” e
colocadas à volta do carrossel. Laurent Cabrol, cujas
mímicas seduzem de imediato, sentado, faz

Establish in 2002, Cirque Trottola was the result of
the union between 3 track artists (a juggler, an acrobat
and trapeze artist).
Once the lights of the carousel are switched on, the
audience is carried to an old French film. The
characters interpreted by the three artists (Bonaventure
Gacon, Titoune, Laurent Cabrol) are so unreal as the
local atmosphere.
In a sensible and fancy way, acrobatics, trapeze and
juggling are closely connected, while the audience seems
to be part of the scenery, thanks to the privacy of the
small big top.  While Titoune revolves around Gacon,
in a child’s bicycle, waiting peacefully for instructions,
as a circus’ horse, all this goes in silence as the whole
show.
Only the accords of the guitar and some sounds coming
from homemade weird machines positioned around the
carousel can be heard. Laurent Cabrol, whose mimic
immediately seduces, seated down, juggles with hats
and other objects... With a hesitant smile in the lips, he
manipulates objects along the body and in all possible
and impossible positions.
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   malabarismos com chapéus e outros objectos.
Com um sorriso hesitante entre os lábios, manipula
os objectos, ao longo do corpo e em todas as
posições possíveis … e impossíveis. É assim, sempre,
o jogo de alternância, inesperado e estranho, entre
os números e as mímicas dos actores que faz a
originalidade deste espectáculo. No circo Trottola
não há nem animais nem “glamour”, nem poses, mas
antes poesia e sentido artístico, grotesco no seu
estado puro – que é o que faltava ao mundo do
espectáculo!

   The originality of this show is characterized by the
game of alternation, unexpected and strange, between
numbers and the actors’ mimics. In the Trottola Circus
there are neither animals nor glamour, nor poses, but
what was missing in show business: poetry and artistic
sense, grotesque in its pure state!

» »
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O objecto, a figura, a marioneta, materiais brutos ou
objectos elaborados, exorcista dos medos, paródia
dos homens e das sociedades, age sobre os espíritos
e com o espírito. Do Teatro negro ao Bunraku, de
Marivaux a Lépinois, de Monteverdi a Globokar, a
Companhia explora um campo teatral onde a voz de
Jeanne Heuclin e o gesto dos manipuladores acordam
sombras, fantasmas, sentinelas adormecidos na
nossa memória.
Criada em 1964, a companhia especializou-se na
utilização do “objecto-signo", da forma animada que
o actor prolonga o sublime, objecto de teatralidade
essencial ao serviço do texto, instrumento da
celebração teatral. Assim, a companhia amparou-se
em todas as técnicas de manipulação, segundo as
necessidades dos espectáculos: manipulação à vista,
teatro negro, sombras, na maior parte dos casos
técnicas inspiradas no teatro do extremo Oriente,
Bunraku japonês, marionetas chinesas, incidindo
sobre um trabalho vocal que Jeanne Heuclin
desenvolve. Em termos de marionetas, a Companhia
prefere o do teatro de figura para definir o seu trabalho
(do latim figura=representação). Este articula-se
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Objects, characters, puppets, raw materials or elaborated
objects, fears’ exorcist, parody of men and societies,
act over and with the spirit. From Black Theatre to
Bunraku, from Marivaux to Lépinois, from Monteverdi
to Globokar, the Company explores a theatrical field
where the voice of Jeanne Heuclin and the manipulators’
gesture wakes up shades, ghosts, and sleeping sentries
in our memory.

The company was created in 1964 and quickly got
specialised on the use "the object as a sign", the
animated form which becomes an extended part of
the actor, the sublime, essential subject of a theatricality
serving the text, instrument of the theatrical celebration.
Then the Company took hold of all kind of different
manipulation techniques, accordingly to the needs
of each show: in sight manipulation, black theatre
and shadows. Most of these techniques were inspired
in extreme-orient theatre, japanese Bunraku, chinese
puppets... and the Company always wanted to stress
Jeanne Heuclin's vocal work as the narrator too. The
Company prefers to call their work  "theatre of figures"
(from the latin Figura: representation) rather than »



    em torno de quatro eixos principais: o repertório
clássico, o teatro e a história, o teatro musical e os
autores contemporâneos, mais particularmente Gérard
Lepinois. Da imaginação deste último nasceu Padox.

padox são vocês, sou eu, é Guignol, Tintin, Gros
Dégueulasse, Bidochon e Gaston. Essas criaturas
em látex, do escultor Alain Roussel, entre o animal
e o homem, são alegorias da condição humana,
igualmente ternas e inquietantes, cuja falta de
habilidade engendra a emoção.
Com os Padox, a companhia actua em teatros mas
também na rua, em bairros, tanto em França como
no estrangeiro. E em todo o lado o público reconhece-
se nesse homenzito esmagado pelo objecto, que
luta, inventa, que manipula objectos e põe o mundo
em jogo.

   "puppets". The Company's work is articulated
around four main axes: classical repertory, theatre
and history, musical theatre and contemporary
authours, particularly Gérard Lepinois. From the
imagination of the last, Padox was born.

padox are you, me, is Guignol, Tintin, Gros
Dégueulasse, Bidochon. These creatures in latex, of
the sculptor Alain Roussel, between animal and man
are the allegories of the human being condition,
equally tender and restless, whose lack of ability
produces emotion.
With Padox, the company performs in theatres but
also in the street, in neighbourhoods, in France as
well as abroad. And everywhere the public recognizes
itself in this little men jammed by the object, that
fights, invents, manipulates objects and puts the
world in game.

» »
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Desenvolvendo a sua actividade desde 1999, Circolando
propõe-se participar no movimento que procura a
reinvenção do circo nos espaços de cruzamento das
múltiplas linguagens artísticas.
Os seus espectáculos abordam universos dramatúrgicos
pela construção de quadros visuais e poéticos. Quadros
que exploram os modos de falar que não podem ser
traduzidos por palavras, antes se deslocam entre
imagens e movimentos, penetrados de sensações e
emoções.

Developing its activity since 1999, Circolando seeks
circus re- invention in the multiple artistic languages
crossing spaces. Its shows approach dramaturgical
universes by the construction of visual and poetic
pictures. Pictures that explore the ways of speaking
that cannot be translated into words, but move
between images and movements penetrated by
sensations and emotions.
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giroflé situa-se no cruzamento de diferentes linguagens
artísticas e, privilegiando o discurso emotivo e sensorial,
procura cumprir a utopia do público total.
Num suceder de quadros, compõe-se um manifesto
poético que, mergulhando no sonho e na transmutação,
estabelece uma forma singular de comunidade com a
natureza. Ao público apenas lhe pedimos a tranquilidade
para contemplar.
Uma cúpula gigante instala-se num jardim celeste.
Jardim de terra, enraizado por homens tornados árvores,
que se abre para tontas danças de carroça. Jardim
que se alaga quando, entre imensos panos brancos,
se agarra o céu por uma nuvem e se parte para
a celebração da água. Jardim que respira vento para
a vertigem dos voos de um par de galináceas. Jardim
que é o lugar secreto de figuras sem nome que vivem
do ofício do sonho. Sonho do jardineiro endeusado que
sempre aqui vem procurar a tranquilidade do sono.

Looking to fulfil the utopia of the audience in its full and
privileging the emotional and sensorial, Giroflé is the
crossing of different artistic languages.

A poetical manifesto is composed in a sequence of
pictures that, diving in the dream and transmutation,
establish a singular communion with nature. At the
audience we ask only contemplation.

A giant cupola is installed in a celestial garden. Land
garden, rooted by men taken for trees that opens up
to silly cart dances. Among countless white cloths, the
Garden that floods when a cloud grabbes the sky and
water celebration is seeks for. The Garden that breathes
in wind from the vertigo of the fight of a pair of chickens.
Garden that is the private spot for characters without
name that live on the craft of dream. Dream of the deified
gardener who seeks here for the sleep’s tranquillity…



O Teatre de L’ull é uma companhia independente,
fundada em 1982, que tem realizado até hoje vários
espectáculos, quer para salas de teatro - espaço
convencionais -, quer para a rua.
Paralelamente ao trabalho nos circuitos teatrais nacionais
e internacionais, o grupo desenvolve uma linha artística
particular criando espectáculos para eventos especiais
e tendo em conta sempre as características do próprio
evento e do espaço de representação.

Teatre de L’ull is an independent company, established
in 1982. This company has carried through performances
in theatre rooms - the conventional space -, and in the
street.
Parallel to the work in national and international theatrical
circuits, the group develops a particular artistic line
creating performances for special events and taking into
account the characteristics of the event and of the
representation space.
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dso

Markeliñe foi fundada em 1985 com o objectivo de
desenvolver um teatro fundamentalmente visual, onde
predomina o gesto, a ausência de texto e, sobretudo,
a surpresa. Os espectáculos desta companhia
centram-se na magia, no humor e na surpresa.

dso é uma criação da companhia Markeliñe, onde a
noite e o desejo se fundem numa sugestiva proposta
visual. Um sapato de cristal abandonado é o ponto
de partida desta surpreendente fábula teatral, na qual
os diferentes aspectos e vertentes do Desejo são
abordados com ironia e sentido de humor.
Cenas vertiginosas sugerem ilusões e frustrações
comuns. As personagens, os elementos móveis, as
imagens movimentam-se no espectáculo, como se
de um fantástico conto contemporâneo se tratasse.

Established in 1985 with the purpose of developing
a visual theatre, where gesture, the absence of text
and, over all, surprise predominates. The shows of
this company focus on magic, humour and surprise.

dso is an original creation by the Markeliñe Company,
in which night and desire are fused in a suggestive
visual proposal. An abandoned crystal shoe is the
starting point of this surprising theatrical fable where
the different aspects and sources of Desire are
represented with humour and irony.
Vertiginous scenes suggest common hopes and
frustrations. The characters, mobile elements, images,
circulate throughout the show giving us a fantastic
vision of a contemporary fairy tale.

markeliñe
espanha
spain
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O Titanick Theatre alcançou, em 1993, popularidade
mundial com os seus espectáculos ao ar livre. A
companhia aproxima os elementos do teatro
tradicional europeu das formas contemporâneas de
expressão teatral, criando um mundo único de
imagens. O mito, a linguagem universal da récita, os
objectos móveis enormes, a música ao vivo, os efeitos
especiais com água e fogo fazem das produções
desta companhia uma verdadeira festa apocalíptica.

titanic a  companhia recria o lendário naufrágio do
Titanic, em Abril de 1912, recorrendo a imagens
povoados por figuras grotescas e quadros
impressionantes: esplendor e miséria do navio-cruzeiro
representado pelo banquete na ponte, o fogo na
casa das máquinas, o pessoal embriagado e os
passageiros ávidos de divertimento. Um teatro infernal
veiculado por personagens excêntricas, uma música
grandiosa executada ao vivo e extraordinários efeitos
de água e de fogo.

Titanick Theatre reached, in 1993, worldwide popularity
with its outdoor shows. The company approaches
the elements of the European traditional theatre with
contemporary theatrical expression, creating a unique
world of images. The myth, the universal language
of declamation, enormous mobile objects, live music,
and special water and fire effects make of this
company’s productions a true apocalyptic party.

titanic - titanic’s performance, the company re-creates
the legendary shipwreck of the Titanic, in April 1912,
using grotesque figures and impressive scenes:
splendour and misery of the cruise-ship represented
by the banquet in the bridge, the fire in the house of
the machines, the drunk staff and the passengers
eager for amusement. An infernal theatre characterized
by eccentric characters, live music and extraordinary
fire and water effects.

titanictitanick theatre
alemanha
germany

santa maria da feira 11 setembro september



O Grupo de Bombos da Ordem (concelho de Lousa-
da) foi oficialmente criado em 30 de Abril de 1984,
embora de existência anterior.
Com cerca de 25 elementos, percorre anualmente
inúmeras festas e romarias de Norte a Sul do País,
destacando-se pela energia e ritmo das suas inter-
pretações, prendendo a atenção dos amantes
e curiosos das manifestações de nítido sabor popular.
Os Gigantones e Cabeçudos acompanham o Grupo
em arremedos de passos de dança. Figuras grotescas
e muito popularizadas, são presença obrigatória nas
principais romarias de Lousada.

colaboração Câmara Municipal de Lousada

Although they existed previously, the Grupo de Bombos
da Ordem (Municipality of Lousada) was officially created
on the 30th of April of 1984,.

With about 25 elements, it annually participates in
numerous festivities and pilgrimages from North to South
of the Country. The energy and rhythm of its
interpretations and the way they catch the lovers and
curious attention distinguishes this performance of clear
popular flavour.

The Gigantones e Cabeçudos follow the Group in
mimicries of dance steps. Grotesque characters, very
popularised, are an essential presence in the main
Lousada pilgrimages.

bombos e gigantones de lousada
portugal
portugal
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exercício final de formação adagio e allegro

Com o objectivo de impulsionar a formação,
participação e criação de novos públicos na área do
teatro de rua no Concelho de Santa Maria da Feira,
os jovens utentes da casa Municipal da Juventude
têm a oportunidade de participar no programa de
formação alargada durante todo o ano e nas mais
diversas áreas das artes de rua.
O resultado dessa formação em teatro de rua,
realizada nos Pólos de Arrifana, Souto e Lobão da
Casa Municipal da Juventude, será apresentado ao
público através de um exercício onde serão exibidas
todas as técnicas abordadas nessa formação,
permitindo aos jovens o contacto com companhias
de teatro internacionais, bem como a participação
activa como actores no Imaginarius - Festival
Internacional de Teatro de Rua, em Santa Maria da
Feira.

The Municipality’s extended street theatre training course
aimed to stimulate training, participation and attraction
of new publics in the area of street theatre. All young
users of the Municipal house of Youth had the chance
to participate, during the year, in this training program
on the most diverse fields of street arts.

Carried through in the Municipal House of Youth of
Arrifana, Souto and Lobão, the result of this training in
street theatre will be presented to the public through an
exercise where all techniques learnt in this training will
be displayed, allowing the youths to contact with
International theatre Companies as well as to actively
participate as actors in the Imaginarius International
Street Theatre Festival of Santa Maria da Feira.

casa municipal da juventude
portugal
portugal
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emergency exit arts
inglaterra
england

Fundada há mais de 20 anos, a companhia Emergency
Exits Arts tornou-se numa das primeiras produtoras do
Reino Unido a organizar eventos e a encenar espectá-
culos pouco usuais.

runga rung projecto concebido por Les Sharpe, co-
director artístico da Companhia Emergency Exit Arts,
em colaboração com peritos do Carnaval, com o
encenador H. Patten e com actor/director Ajay Chhabra,
baseia-se na experiência de trabalho da companhia em
programas comunitários de ensino artístico.
Englobando rituais e celebrações tradicionais indianas,
aspectos da cultura anglo-asiática contemporânea, o
carnaval das Caraíbas e a fiesta europeia, este é um
verdadeiro espectáculo multicultural.
Runga Rung põe em cena um elefante de aço, de tama-
nho real, um ecrã de cinema móvel, músicos, cantores,
dançarinos e andarilhos, vestidos com fabulosos fatos
de Carnaval.
Durante cerca de uma hora, o público poderá desfrutar
de fantásticos efeitos pirotécnicos e participar numa
festa onde os mais recentes êxitos da música asiática,
produzida em Inglaterra, se farão escutar. Pelas ruas
da cidade, um gigante humano, a torre do amor, a vida
e a morte  e um energético e poderoso final conquistarão
e deliciarão multidões.

Established more than 20 years ago, the company
Emergency Exits Arts was one of the UK's leading street
arts companies producing celebratory events,
participatory projects and unusual shows.

runga rung project conceived by Les Sharpe, artistic
co-director of the Company, in partnership with Carnival
experts, the stage manager H. Patten and the
actor/director Ajay Chhabra, is based on the company’s
work experience with communitarian programs for
artistic education.
This show joyously fuses traditional Indian imagery with
British Asian contemporary culture, influences from the
Caribbean carnival and the European fiesta; this is true
multicultural show.
Runga Rung features a real-sized steel elephant, a
mobile cinema screen and musicians, singers, dancers
and stilt walkers, dressed in fabulous Carnival costumes.
For about an hour, the public will enjoy fantastic
pyrotechnics effects and participate in a party where
the most recent successes of Asian music, produced
in England, will be listen to. Throughout the city’s streets,
a human giant, the tower of love, life and death and an
energetic and powerful finale will conquer and delight
the crowd.

runga rung
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pauliteiros de miranda do douro
portugal
portugal

Em terras de Miranda do Douro as tradicionais danças
dos pauliteiros evocam uma luta guerreira cujas armas
são pequenos paus que conferem o nome aos seus
executantes - os pauliteiros.
Os pauliteiros de Miranda do Douro interpretam as
suas danças, aqui designadas por lhaços, ao som
da gaita de foles, da flauta pastoril e do tamboril. Os
paus substituem o escudo e a espada. Os homens
formam o "castelo" que tem de ser tomado de assalto.
A dança dos paulitos ou dos pauliteiros é
predominantemente uma dança de carácter guerreiro,
provavelmente devido à localização fronteiriça das
terras de Miranda e às constantes lutas ali travadas
desde os tempos mais remotos, a que naturalmente
não são alheias as que determinaram as mais antigas
fronteiras do continente europeu - as fronteiras de
Portugal, firmadas pelo Tratado de Alcanizes, já lá
vão mais de setecentos anos!

Reminding a warlike fight, in Miranda do Douro lands
the traditional dance carried out with small wooden
sticks grants the name to its executants - ‘the pauliteiros’.
‘The Miranda do Douro pauliteiros’ interpret its dances
to the sound of the bagpipe, the pastoral flute and the
tambourine.

The wooden sticks substitute the shield and the
sword. Men form the "castle" that has to be taken
by assault. The dance of the paulitos or the pauliteiros
is predominantly a warlike dance, probably due to
the bordering localization of the Lands of Miranda
and the constant fights that took place there since
the most remote times, including the ones that had
gave origin to the oldest borders of the European
continent - the borders of Portugal, established by
the Treaty of Alcanizes, more than seven hundred
years go!
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os gigantes do corpus de xàtiva
espanha
spain

parada

A presença dos gigantes nas festividades do Corpus
está intimamente ligada à cidade de Xàtiva (Espanha),
sobretudo desde a época barroca. O seu carácter
multifuncional tem justificado a continuidade em todas
as festas que se celebram na cidade, desde
representações de capítulos eclesiásticos e civis, até
às manifestações de energia e aclamação popular.

parada - Quando chegam as festividades do Corpus,
fiéis à tradição todos os anos e durante muitas
gerações, aparecem os 8 gigantes nos espaços
públicos da cidade – Espanhol-Espanhola, Cigano-
Cigana, Turco-Turca, Negro-Negra – numa atitude
serena, acolhedora e majestosa, como se de um
ritual se tratasse. Quando fixamos aquelas simpáticas
figuras gigantes não é só a sua grandeza (4 metros)
que sobressai, pensa-se no seu significado, desde
o momento e circunstâncias em que foram criados:
quatro séculos de presença na vida local são mais
que suficientes para considerá-los como um dos
elementos mais emblemáticos de Xàtiva, ainda que
as suas origens e função exactas sejam difíceis de
determinar.

colaboração Ayuntamiento de Xátiva

The presence of giants in the festivities of the Corpus
is closely linked to the city of Xàtiva (Spain), especially
since the baroque period. Its multi-functional character
has justified its continuity in all the parties held in the
city, from representations of ecclesiastical and civil
episodes, to manifestations of energy and popular
acclamation.

parada - When the festivities of the Corpus begin,
faithful to tradition and held annually and for generations,
the 8 giants appear in the city’s public spaces; the
Spanish, the gipsy, the Turk, the Black, men and women,
in a calm, welcoming and majestic attitude as if it was
ritual.

Glazing at those likeable giant figures, not only its size
(4 meters) stands out, but also its meaning:
the four centuries presence in life local makes of them
one of the most emblematic elements of Xàtiva, although
its origins and exact functions are yet to determine.

santa maria da feira 13 setembro september



groupe f
frança
france

Criado em 1990, o Groupe F é especializado na conce-
pção e realização de espectáculos pirotécnicos monu-
mentais: celebrações memoráveis, criações artísticas
e espectáculos temáticos, intervenções no âmbito de
um projecto de exterior ou de interior, fogo de artifício,
engenharia pirotécnica.

O Groupe F distingue-se pela sua capacidade de adaptar
o elemento fogo a todos os tipos de espaços ou de
eventos. Concebe o fogo de artifício como um espectá-
culo no seu todo: cor, ritmo, intensidade dramática
e originalidade das figuras são a marca das suas
intervenções, dominada em todas as suas dimensões,
artísticas e técnicas.

Assim, o fogo não é apenas um artifício da matéria,
mas sim uma magia, ou mais exactamente, “um
maravilhoso motor de emoção.”

Established in 1990, Groupe F is specialized in the
conception and realisation of large-scale pyrotechnical
shows: memorable celebrations, artistic creations
and thematic shows, outdoor and indoor interventions,
fire works, pyrotechnical engineering.

Groupe F is distinguished by its capacity to adapt
the element fire to all the types of venues or events.
It conceives fire works as a show in its whole: colour
rhythm, dramatic intensity, characters originality- they
are the mark of its interventions, dominated in all its
dimensions, artistic and technical.

Therefore, fire is no longer a merely artifice, but magic,
or more precisely “ a marvellous emotional driving
force”.
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concerto de encerramento

Funk Off apareceu em cena em 1998, trazida pela mão
do saxofonista Dario Cecchini. O seu trabalho soava
a pura energia – num misto de velhos e novos sons de
jazz, soul e funk – com temas da autoria de Cecchini.
Em quatro anos, a banda realizou mais de 200 concertos
(Mercantia, Ferrara Buskers Festival, Verona, Roma,
Nápoles) e, nalguns casos, em grandes palcos, como
no "Poretta Soul Festival", "Grey Cat Jazz Festival"
e "Camaiore Jazz".
Funk Off esteve no evento 'Monnalisa Overdrive', na
Piazza della Repubblica, em Florença, aquando das
celebrações do “Millennium”, actuando para um público
de 40,000 pessoas.
Tocaram em palco com Zucchero, no "Sugar Night
2000", Forte dei Marmi, e actuaram no Carnaval de
Viareggio em 2000 e 2001. Em Março de 2002,
estiveram presentes no Carnaval de Patrasso, na Grécia.
A 09 de Fevereiro, lançaram o primeiro CD intitulado
Uh Yeah! com a participação de convidados, tais como
Gegè Telesforo, Rudy Migliardi e Marco Tamburini. Funk
Off abriu ainda a digressão europeia 2002 de Jovanotti
– "il quinto mondo".
Funk Off é talvez a mais excitante banda de rua de Itália
da actualidade. O seu sucesso é enorme e contagiante.
Onde quer que a banda vá é sempre esperado o seu
regresso no ano seguinte.

Funk Off appeared in scene in 1998, brought by the
hand of the saxophonist Dario Cecchini. Its work sounded
like pure energy- in a compound of old and new jazz
sounds, soul and funk -, with themes of the authorship
of Cecchini. In four years, the band carried through more
than 200 concerts (Mercantia, Ferrara Buskers Festival,
Verona, Rome, Naples) and, some of them, in great
stages, as in the "Poretta Soul festival", "Grey Cat Jazz
Festival" and "Camaiore Jazz".
Funk Off played in the event ' Monnalisa Overdrive ', in
the Piazza della Repubblica, Florença, on the occasion
of the celebrations of the Millennium performing for
40,000 people. They played together with Zucchero, in
"Suger Night 2000", Fort dei Marmi, and performed in
the Carnival of Viareggio in 2000 and 2001. In March
2002 they performed in the Carnival of Patrasso, in
Greece.
On the 9th of February had release their first CD called
“Uh Yeah!” with the participation of guests, such as
Gegè Telesforo, Rudy Migliardi and Marco Tamburini.
Funk Off still opened the Jovanotti European tour 2002:
"il fifth mondo". It has been said that Funk Off is currently,
perhaps, the most exciting street band of Italy. Its success
is enormous and contagious. Wherever the band goes
its return, in the following year, is expected.

funk off
itália
italy
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dúo tangorditos
espanha
spain

ponele onda!! - Dois clowns com ar malicioso, junto
das suas companheiras (bonecas insufláveis),
demonstram que o amor é o mais importante... É
um espectáculo de humor onde se misturam os
malabares, o tango e diferentes proezas, resultando
num espectáculo participativo, dirigido a todos os
elementos da família. As graçolas dos excêntricos
bailarinos de tango, em conjunto com um sucessão
de disparatados gags, com personagens
arrebatadoras, são garantia de divertimento.

ponele onda!! - Two clowns with malicious air next
to its friends (insufflating doll), demonstrate that love
is the most important thing. Humour show where
juggleries, tango and different feats are blended
together resulting in a participative show, addressed
to all family members. The jokes made by the eccentric
tango dancers, along with a succession of non-sense
gags with entrancing personages are amusement
guarantee.
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genuinos imperfectos

O Circo Imperfecto trabalha as técnicas circenses,
procurando coreografar minuciosamente todas as
suas peças. Considerando o humor como um dos
pilares dos seus espectáculos, os artistas desta
companhia falam com o corpo, dançam com o gesto,
e fazem flutuar no ar a figura omnipresente do clown.

genuinos imperfectos é um espectáculo de novo-
circo. A imperfeição é algo que reside dentro de todos
nós... Os artistas encontram o lugar perfeito para o
seu espectáculo. Um monte de maletas e também
um pouco de ferro-velho é tudo quanto levam. De
um pequeno baú surge algo muito semelhante a uma
rapariga. É Lili, a ajudante e aspirante a artista...
Enquanto isto, o espectáculo continua: funambulismo,
malabares, monociclos, acrobacias... sem se darem
conta, aquela rapariga que saiu do baú, a mesma
que parecia tudo complicar, conquistou os artistas
e com eles realizará um trio... genuinamente imperfeito.

The Imperfecto Circus works circus techniques looking
to choreograph minutely all its plays. Considering
humour to be one of the pillars of its shows, this
company artists speak with the body, dance with
gesture, and make float in air the omnipresent figure
of the clown.

genuinos imperfectos is a show of new-circus.
Imperfection is something that inhabits inside all of
we… The artists find the perfect place for the show.
Travelling-bags and also some scrap sums all they
carry. From a small trunk something very similar to a
girl appears. It is Lili, the assistant and artist aspirant...
While this, the show continues: funambulism,
juggleries, monocycles, acrobatics... without noticing,
that girl that left the trunk, the same one that seemed
to complicate everything, conquered the artists and
with them will carry through a trio… genuinely
imperfect.

circo imperfecto
espanha
spain
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circ panic
espanha
spain

servicios a domicilio - O que têm em comum uma
turista (com roulotte e óculos de sol) e um homem
(com Vespa e caixa de ferramentas)?... se ela está
de férias e ele a trabalhar?
Uma avaria escandalosa os unirá frente a uma
máquina irreverente e vão debater-se com ela corpo
a corpo, cara a cara e, se necessário, um por cima
do outro. Por sorte o duo não se encontra só. Um
astuto sábio, aprendiz, irá ajudá-los a superar os
momentos mais desconcertantes.
Neste espectáculo o Circ Panic associa as técnicas
de circo às tarefas quotidianas, numa alegre e terna
paródia das relações de pares. As personagens
representam a banalizar o delírio e os seus exercícios
adquirem uma dimensão cómica e surpreendente
que oferece distintas leituras, segundo a idade do
público.

servicios a domicilio - What does a tourist (with a
caravan and sun glasses) has in common with a man
(with a scooter and toolbox?)... if she is on vacations
and he is working?
A scandalous break down will join them before an
irreverent machine and they will struggle with it body-
to-body, face-to-face and, if necessary, one over the
other. Fortunately, the couple is not alone, a sly scholar,
apprentice, will help them to surpass the most baffling
moments.
In this show, Circ Panic associates circus techniques
to daily tasks in a glad and tender parody of the pairs’
relationships. The characters learn to trivialize the
delirium and its exercises acquire a comic and
surprising dimension that offers distinct readings,
accordingly to the audience’s age.
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art’imagem
portugal
portugal

Apresentando um teatro de vertente festiva, de puro
divertimento, criado para agradar a todos os públicos,
este espectáculo, para além da sua versão para famílias,
para o público infantil e escolar (dos 4 aos 12 anos),
pode ser apresentado em espaços cénicos
convencionais ou ao ar livre, sem nunca perder qualidade.

todo o mundo é um palco - Com seis intérpretes em
cena, é um espectáculo musical, com execução ao
vivo, divertido, mas também com um cariz pedagógico,
apelando à sensibilidade do espectador. Grande autores
universais como Cervantes, Gil Vicente, Shakespeare,
António Pedro e Osvaldo Dragun são homenageados
num peça teatral que prima pela participação do público.
Os espectadores são convidados a contracenar com
os actores, num palco muitas vezes centrado na plateia,
num permanente jogo entre ambos.
Canções e música ao vivo, a festa do som popular da
concertina e o rufar dos bombos e tambores, a cor do
guarda-roupa, o movimento, a voz e a alma do actor,
cantor e contador de histórias fundem-se numa peça
rodeada de esplendor e magia.

Featuring mainly a festive and of pure amusement
theatre, created to please all kinds of public, this
show, besides its version for families, children and
students (from 4 to 12 year olds), can be presented
in conventional scenic spaces or outdoors, without
ever losing quality.

todo o mundo é um palco - With six interpreters in
scene, this amusing musical show is played live. Its
pedagogical countenance, appeals to spectator’s
sensitivity. Great universal authors, such as Cervantes,
Gil Vicente, Shakespeare, António Pedro and Osvaldo
Dragun are paid homage in a theatrical play that excels
by the public’s participation. In a stage many times
centred in the audience, the spectators are invited to
perform along with the actors, in a permanent game
between both. Live songs and music, the party of the
popular sound of the concertina and the drumming
sound of the bass drum and drum, the wardrobe’s
colourfulness, the movement, the actor’s voice and soul,
singer and story teller fuse into a play encircled by
splendour and magic.
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parada

A Fundação Parada é uma ONG constituída em 1995,
em Bucareste, a partir da experiência de um jovem
clown argelino, Miloud Oukili, que tinha posto o seu
nariz vermelho ao dispor das crianças de orfanatos e
hospitais.
O objectivo da Fundação é a inserção escolar e no
ambiente familiar dos meninos de rua da capital romena,
através do instrumento educativo que é a arte. Miloud
tornava-se, assim, pai e mestre das crianças que viviam
na rua, que se drogavam com cola, que se prostituíam
por um pedaço de pão.

NGO constituted in 1995, in Bucharest, the ‘Parada
Foundation’ is the result of the work experience of a
young Algerian clown, Miloud Oukili who had put his
red nose at the service of children of orphanages and
hospitals.
The Foundation aims the integration of street boys of
the Romanian capital in school and familiar environment,
through the educative instrument that is art. Miloud
became thus father and master of children who lived in
the street, drugged themselves with glue and prostituted
themselves in exchange for a piece of bread.

fundatia parada di bucarest
roménia
romania



santa maria da feira 05 e 11 » 14 setembro september

São as actividades manuais, artísticas ou desportivas
que permitem a estes jovens conhecer o mundo em
que vivem, além de criar um clima confiança entre eles
e os operadores.
De entre os vários projectos levados a cabo pela
Fundação (ateliers, bolsas de estudo, cursos
profissionais), destaca-se a Companhia de Circo que,
em Outubro de 1999, actuou no Vaticano perante o
Papa. Em Novembro do mesmo ano, em Roma, Miloud
Oukili recebia o prémio “UNICEF 2000, ao lado das
crianças”.
A Companhia do Circo de Miloud e dos meninos de
Bucareste participa no Festival Imaginarius de Sta. Maria
da Feira com um fantástico espectáculo de rua.

Manual, artistic or sports activities allow these youngsters
to get to know the world they live in, besides creating
a climate of confidence between them and the operators.
From the several projects held by the Foundation (ateliers,
scholarships, professional courses) one distinguishes
the Company of Circus that, in October of 1999,
performed in the Vatican before the Pope. In November
of the same year, in Rome, Miloud Oukili received the
prize ‘UNICEF 2000’, at the side of children. Miloud’s
Circus Company and the boys of Bucharest participate
in the Imaginarius Festival de Sta. Maria da Feira with
a fantastic street performance.



residências artísticas
artistic residences

eventos especiais
special events

workshop
by por circo da madrugada & théâte oère
03 a 06 setembro‘03

workshop padox dans la cité
by por cie. dominique houdart e jeanne heuclin
07 a 10 setembro‘03

workshop
by por fundatia parada  di bucarest
08 » 13 setembro‘03

workshop grotesque theatre the world of the
bouffons
by por titanick
10 setembro‘03

workshop au coeur de la lumière
by por groupe f
13 setembro‘03

gab. da juventude tel 256 37 08 87 · fax 256 37 03 89 biblioteca municipal tel 256 37 70 30 · fax 256 37 70 31

antonio possenti ‘’
exposição
05 setembro‘03

fundatia parada di bucarest
“um nariz vermelho contra a indiferença”
apresentação da campanha humanitária
08 setembro‘03

manoel de oliveira
“mário ou eu próprio, o outro”
espectáculo de teatro
08 setembro‘03

royal de luxe
encontro com a companhia
10 setembro‘03

spencer tunick ‘’
instalação
13 setembro‘03



antonio possenti ‘’
itália
italy

O conhecido pintor italiano apresenta, no Imaginarius
2003, uma exposição original sobre a relação entre
a pintura e o teatro de rua. Ele “é um pintor fora do
tempo e das modas, sendo claro que nos seus
trabalhos se respira um clima mágico entre o mito e
a história, entre a lenda e invenção.” (Riccardo
Ferrucci).
As obras de Antonio Possenti estão expostas em
prestigiadas colecções públicas e privadas, tanto em
Itália como no resto da Europa. Na pintura, como no
desenho e na ilustração, Possenti é autodidacta.
Soube, ao longo dos anos, definir um mundo poético
e uma linguagem original e aberta que, desde o início,
suscitaram um difuso interesse por parte da crítica.
Escreveram sobre ele, entre outros, Aldo Busi, Dino
Buzzati, Giorgio Saviane, José Saramago...

In the Imaginarius 2003, the known Italian painter presents
an original exhibition on the relation between paint and
street theatre. He is a painter is out of time and fashions,
being clear that in its workmanships a magical climate
between myth and history, between legend and invention
is breathed. (Riccardo Ferrucci)

The workmanships of Antonio Possenti are displayed
in distinguished public and private collections, in Italy
as in other parts of Europe. In painting as in drawing
and illustration, Possenti is self-instructed. He knew,
along the years, to define a poetical world and an
original and opened language that, since the beginning,
had rouse a diffuse interest from the critics. Among
others, Aldo Busi, Dino Buzzati, Giorgio Saviane, José
Saramago have written about him.
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spencer tunick ‘’
estados unidos américa
united states of america

Desde 1992 que Tunick tem vindo a documentar as
suas realizações de figuras nuas em público,
preferencialmente em grandes espaços urbanos,
através da fotografia e do vídeo.

As suas instalações envolvem dezenas, centenas e
até milhares de voluntários que são dispostos em
massas, completamente nus, formando um original
conjunto humano que se metamorfoseia e interage
com o meio envolvente.

É nesta perspectiva que a arte de Tunick se insere
no Festival de Teatro de Rua Imaginarius, tendo, tal
como o próprio festival sempre teve, desde a primeira
edição (veja-se os projectos anteriores de Ramon
Kelvink jr., Transe Express, etc.), a peculiaridade de
repensar não só o espaço urbano, mas também o
“indivíduo colectivo” enquanto massa corpórea que
este mesmo espaço ocupa e recria.

Since 1992 that Tunick registers its productions of
naked figures in public, preferably in great urban
spaces, through photograph and video.

 Its installations involve sets of ten, hundreds and
even thousand of volunteers who are made use of in
masses, completely naked, forming an original human
picture that metamorphoses and interacts with the
surroundings.

It is in this perspective that the art of Tunick is included
in the street theatre festival- Imaginarius, having, such
as the festival itself always had since the first edition
(see the projects previous by Ramon Kelvink Jr, Settles
Express, etc.) the peculiarity not only of rethinking
the urban space, but also the collective individual;
while corporal mass that space occupies and
recreates.
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spencer tunick

komplexkapharnäum festival d’áurillac, lieux public centre nacional de
créstion des arts de la rue, le cargo maison de la
culture de grenoble, bonlieu - scène nationale, théâtre
de vénissieux. avec le soutien de la dmdts, de la drac
rhône-alpes et du conseil régional rhône-alpes.

fundatia parada di bucarest



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:

organização / organization
feira viva - cultura e desporto, e.m.
Rua S. Nicolau, nº2 · 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

direcção artística / art direction
sete sóis sete luas
Apartado 2111
1103 Lisboa
Portugal

tel  +[351]21 346 06 14
fax +[351]21 342 06 70

WWW.7sois7luas.com
festival@7sois7luas.com
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