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ENQUADRAMENTO
O IMAGINARIUS pretende evidenciar-se como um projeto de abrangência
plural, promovendo a acessibilidade social, intelectual e física a todos os
públicos, sem exceção, para que estes possam evidenciar a sua participação
e fruição cultural. Neste contexto, a transição digital, que era já uma opção
em fase de implementação com o intuito de alargar o alcance do festival a
outros e novos públicos, com a “nova normalidade” dos tempos que correm,
ganhou ainda mais sentido. Em 2021, o IMAGINARIUS conquista assim um
novo espaço público, de dimensão virtual, na grande rede da world wide web.
Neste âmbito, serão estabelecidas parcerias locais, nacionais e internacionais
que promovam o trabalho em rede e que potenciem a difusão das criações e
programação do IMAGINARIUS, através da internet, tornando o seu acesso e
fruição ainda mais abrangente e plural.

O IMAGINARIUS – Festival Internacional de Teatro de Rua de Santa Maria da
Feira celebra, em 2021, a sua vigésima edição, consolidando o seu
posicionamento como o maior evento de artes de rua em Portugal e como
festival de referência nas redes internacionais de difusão das artes de rua e
circo contemporâneo. Este posicionamento tem contribuído para o reforço da
marca identitária do IMAGINARIUS, assumindo o festival como o primeiro local
de contacto e difusão das artes de rua mais aliciantes, atuais e provocadoras.
Duas décadas de festival permitiram experiências únicas que levaram Santa
Maria da Feira a moldar as suas estratégias de intervenção no território,
estabelecendo uma conexão inequívoca entre a arte e o espaço público.
Muito mais do que um festival, o IMAGINARIUS é hoje um ponto de convergência de territórios e culturas, quer através da cooperação e colaboração
entre artistas, quer ainda, pelo público nacional e internacional que visita
Santa Maria da Feira para participar neste evento.
Em Santa Maria da Feira, o ecossistema cultural e criativo respira a marca
IMAGINARIUS, desde os equipamentos culturais aos eventos e ao espaço
público do território. As criações artísticas em residência que acontecem no
IMAGINARIUS Centro de Criação, fomentam a energia criativa presente no
concelho, dando lugar à criação de projetos artísticos que são levados
além-fronteiras, através da participação da comunidade local, nacional e
internacional.
O festival IMAGINARIUS, desde a sua primeira edição, em 2001, tem vindo a
transformar a comunidade local, trazendo-a à participação em projetos de
intervenção comunitária, transformando os cidadãos comuns em atores-participantes, colaborando diretamente com os artistas em criações a serem
apresentadas no festival. Em resposta a este desafio, a comunidade local tem
revelado um forte sentimento de pertença e identidade, presente no seu
incondicional envolvimento nas atividades e projetos artísticos integrados na
programação do IMAGINARIUS. Esta conexão veio originar um conjunto único
de aprendizagens e reflexões geradoras de oportunidades sobre os novos
rumos a seguir pelo IMAGINARIUS, tanto em potenciar a sua acessibilidade,
como em apostar na sua transição digital e numa transição verde que almeje
a sua sustentabilidade ambiental.
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PROGRAMA MAIO 2021 EM SÍNTESE
Em termos de programação, o IMAGINARIUS contará, em maio e no digital,
com os seguintes projetos:

Em 2021, o IMAGINARIUS – Festival Internacional de Teatro de Rua de Santa
Maria da Feira celebra duas décadas de promoção e difusão das artes de rua,
através de projetos de inovação e experimentação artística no território.

· No âmbito da Programação Principal, será apresentado um videoclipe do
projeto de intervenção comunitária Sinfonia das Hortas | ORQUESTRA
CRIATIVA [PT], uma Criação Imaginarius, bem como o projeto Get Ready |
TWOMUCH [ES], numa iniciativa de cooperação e parceria com a rede de
festivais europeus Roundabout Europe;

Face à “nova normalidade” imposta pelo surto pandémico que vivemos, a
programação acontecerá em dois momentos únicos e distintos. Primeiro, no
decurso do mês de maio, de 27 a 30, num formato híbrido, com programação
alternada entre dois espaços públicos: a internet e os jardins e equipamentos
culturais do território. Em setembro, de 9 a 12, terá lugar o segundo
momento, no espaço público das ruas e praças de Santa Maria da Feira, o
palco natural do IMAGINARIUS, com a apresentação dos espetáculos das
companhias nacionais e internacionais, já com a presença e participação de
público.

· No IMAGINARIUS Infantil haverá a estreia absoluta do projeto Ulisses |
AUÉÉÉU – TEATRO [PT];
· Nas Criações IMAGINARIUS a estreia absoluta dos projetos selecionados no
âmbito do apoio à Criação Local, o Urban Pantheon | TEATRO EM CAIXA [PT];
nas Artes Digitais, o projeto Very Very Funny | RUI PAIXÃO [PT], ANDRÉ
COSTA SANTOS [PT] E MARIANA MACHADO [PT];

A presente edição do IMAGINARIUS propõe como desafio a abordagem das
temáticas do Mito e da Marca, procurando encerrar, desta forma, uma trilogia
iniciada, em 2019, com o tema da Memória, que deveria ter continuado, em
2020, com o Mito e que culminaria agora com o tema da Marca.

· No Mais IMAGINARIUS, a estreia absoluta de cinco projetos totalmente
pensados para a difusão no digital: A Ciegas | COMPAÑIA ELELEI [ES], Risas
de Papel | CIRCONCIENTE [MEX], Poemas com Cheirinho | FILIPE ALEXANDRE SANTOS [PT], Dandelion or the Theory of Possible Words | SOCIETAT
VALENTINAS [FR], [Histórias Encaixotadas] | VARANDA TEATRO [BR].

No que se refere à temática do Mito, toda a programação foi desenhada para
ser uma proposta de reflexão das várias perspetivas dos mitos e da sua
interligação com a artes e com as sociedades. A partir das diversas criações
e projetos de artistas e companhias nacionais e internacionais, o público será
conduzido numa narrativa, digital ou física, para explorar, interpretar e sentir o
imaginário do mito e dos diversos aspetos ou elementos mitológicos.

Relativamente à programação em espaço público e/ou equipamentos
municipais, em maio, o festival, deverá contar com a seguinte programação:
· Em termos de Programação Principal, a estreia absoluta de uma criação
específica para o IMAGINARIUS, Subtil Prelúdio à Humanidade | SALTO –
INTERNACIONAL CIRCUS SCHOOL [PT], a ter lugar no Cineteatro António
Lamoso;

Relativamente ao tema da Marca, o desafio colocado, em 2021, aos artistas e
criativos locais, nacionais e internacionais foi que contruíssem projetos
artísticos para o festival, partindo da sua leitura e análise, quanto ao seu
impacto no território e, acima de tudo, na forma como a marca IMAGINARIUS
se foi constituindo como matriz de identidade e presença de Santa Maria da
Feira no plano nacional e internacional das artes de rua e em espaço público.

· Nas Criações IMAGINARIUS, os projetos de apoio à Criação Local, Despojos
da Torre de Babel | ALEXANDRA COUTO [PT], PAULO PIMENTA [PT]
(CACL2020) e O Cubo | ELISABETE SOUSA [PT], DIOGO MARTINS [PT]
(CACL2021), duas instalações interativas que estarão patentes no
verdejante espaço da Quinta do Castelo; na Arte Urbana, o projeto Auxílio ao
Perigo | GODMESS [PT], um mural pictórico que ficará no Quartel dos
Bombeiros Voluntários da Feira em homenagem aos cem anos desta
corporação; na Arte Digital, o projeto Very Very Funn | Rui Paixão, André
Costa Santos, Mariana Machado [PT], uma curta-metragem em estreia no
auditório da Biblioteca Municipal, seguida de conversa com artistas.

A programação de 2021 procura a dialética entre o mito e a marca,
representada pela dualidade entre o mundo imaginário (mito) e o mundo real
(marca), numa narrativa construída para estimular a participação e fruição
cultural do público, partindo da linguagem artística e criatividade dos vários
artistas que participam neste festival.
Dentro destas temáticas, de 27 a 30 de maio, o público poderá usufruir de
interessantes propostas culturais, de livre acesso e totalmente gratuitas,
preparadas para serem apresentadas no palco virtual (digital) do IMAGINARIUS, bem como no espaço público e equipamentos de Santa Maria da Feira,
como a Quinta do Castelo, o Cineteatro António Lamoso e o auditório da
Biblioteca Municipal. Num ambiente virtual, que irá reproduzir as dinâmicas
do festival, o público terá acesso a todas as áreas temáticas do IMAGINARIUS,
onde se inclui as apresentações da Programação Principal, do IMAGINARIUS
Infantil, das Criações IMAGINARIUS e do Mais IMAGINARIUS. Para além da
oferta cultural, estará ainda disponível a área do Sabores IMAGINARIUS, onde,
em regime de delivery/takeaway, o público poderá adquirir, online, diversos
produtos da gastronomia local.
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FESTIVAL EM NÚMEROS
14 companhias/artistas apresentam 14 projetos diferentes, capazes de nos
conduzir por mundos mitológicos ou reais, através de 11 projetos apresentados no palco digital e 3 projetos em formato presencial. Neste panorama
global de programação, 9 são estreias absolutas e 5 são estreias nacionais.

Em 2021, durante o mês de maio, a proposta do IMAGINARIUS – Festival
Internacional de Teatro de Rua de Santa Maria da Feira contempla 170
artistas, oriundos de 5 países, para 4 dias de programação em formato
híbrido, no digital e em espaço público. Neste contexto, de 27 a 30 de maio,

4

DIAS DE FESTIVAL

171

ARTISTAS

5

PAÍSES
BRASIL | ESPANHA | FRANÇA | MÉXICO | PORTUGAL

14

COMPANHIAS / ARTISTAS

14

ESPETÁCULOS / INTERVENÇÕES

3

MEDIAÇÕES

2

EXPOSIÇÕES / INSTALAÇÕES

3

OFICINAS

7

CRIAÇÕES IMAGINARIUS

9

ESTREIAS ABSOLUTAS

5

ESTREIAS NACIONAIS

48

APRESENTAÇÕES OU INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS

52

HORAS DE CONTEÚDOS DE PROGRAMAÇÃO
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MEDIAÇÃO
A Mediação cultural apresenta-se como um dos eixos estruturais do IMAGINARIUS.
Progressivamente, procura apoiar e programar projetos integrados que mobilizem
os agentes culturais, gerem sentido de pertença do público e, em última instância,
através de um impacto artístico efetivo ou social afetivo, deixem um lastro na
comunidade local.
Em especial nesta edição, num processo de transformação das limitações em
oportunidades, dá relevo às abordagens criativas, levando a comunidade para
dentro dessa esfera, seja através da abertura do espaço íntimo a um “espaço-tempo” social, seja pela adaptabilidade intrinsecamente criativa ou fantasiosa,
para a realização de projetos e atividades de cariz e/ou envolvência comunitária.

OFICINA
‘DA TRAGÉDIA À COMÉDIA – AS MÁSCARAS
DO PANTHEON’
TEATRO EM CAIXA [ PT ]
M/3 | MÁX. 20 PARTICIPANTES

Na Grécia Antiga, as máscaras representavam tanto a tragédia como a comédia.
Além de acessório, as máscaras são usadas também como representação
folclórica e cultural.
As máscaras, durante muito tempo, simbolizaram seres sobrenaturais e os
antepassados. No entanto, cada cultura tem a sua própria interpretação
baseada em costumes.
Além de representar as expressões do ator, as máscaras também serviam
como megafone/projeção da voz para que o público pudesse ouvir melhor os
atores.
Materiais Necessários: 2 folhas de papel A4, marcador preto e tesoura.
30 MAIO 11:00 IMAGINARIUS CENTRO DE CRIAÇÃO | ZOOM
INSCRIÇÃO ONLINE http://bit.ly/datragediaacomediawks

APRESENTAÇÃO DO PROCESSO DE CRIAÇÃO +
CONVERSA COM OS ARTISTAS
‘O CUBO’

OFICINA
‘TRAÇAR UMA TANGENTE ENTRE A DANÇA
E A FILOSOFIA’

ELISABETE SOUSA | DIOGO MARTINS [ PT ]
M/15 | MÁX. 25 PARTICIPANTES

BALLET CONTEMPORÂNEO DO NORTE E ANA MIRA [ PT ]

Apresentação d’O CUBO - um projeto que alia a memória coletiva e do
território à inovação e sustentabilidade, através de um encontro dos artistas
com o público onde será partilhado o processo simbiótico entre humano-máquina-natureza, desde o seu conceito à sua conceção, com ênfase na
ecologia material e metodologias artísticas sustentáveis.

M/15 | 20 PARTICIPANTES

Nesta sessão de trabalho, vamos estudar e discutir as interseções entre
Dança e Filosofia, a partir do trabalho da investigadora Ana Mira, abordando
as áreas do corpo, movimento, dança, filosofia e estética.
29 MAIO 11:00 IMAGINARIUS CENTRO DE CRIAÇÃO | ZOOM
INSCRIÇÃO ONLINE http://bit.ly/bcnwks

27 MAIO 18:00 IMAGINARIUS CENTRO DE CRIAÇÃO | ZOOM
INSCRIÇÃO ONLINE http://bit.ly/ocuboconversa
PROGRAMA
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PROGRAMAÇÃO
PRINCIPAL
A programação da vigésima edição do IMAGINARIUS – Festival Internacional de Teatro de Rua de Santa Maria da Feira propõe uma ousada reflexão
dialética entre o Mito e a Marca, procurando juntar a simbologia da arte
aos códigos do pensamento e reflexão da sociedade atual numa narrativa
percecionada pelo público, a partir dos projetos e criações artísticos a
serem apresentados no festival pelos diversos artistas e companhias
nacionais e internacionais.
SINFONIA DAS HORTAS
SUBTIL PRELÚDIO À HUMANIDADE

SINFONIA DAS HORTAS
ORQUESTRA CRIATIVA [ PT ]

MÚSICA | MULTIDISCIPLINAR
M/3 | 15’ | VIDEOCLIPE | ESTREIA ABSOLUTA | CRIAÇÃO IMAGINARIUS

A Sinfonia das Hortas é um ciclo de músicas que explora os espaços hortícolas do
concelho de Santa Maria da Feira, numa partilha de experiências entre gerações, em
torno de um interesse comum.
Na primeira fase, em maio, este projeto será apresentado num formato digital (online),
com três vídeos que procuram unir a natureza, a sabedoria popular e a composição

musical. O repertório original da Sinfonia das Hortas move-se desde o universo da
canção popular, passando pela experimentação sonora até à forma sinfónica.
Em setembro, numa segunda fase deste projeto, a Sinfonia das Hortas irá apresentar-se ao vivo, em formato de concerto, numa horta comunitária, num jogo musical com o
público em ambiente íntimo e sereno.

27 · 28 · 29 MAIO 19:00 CASA DOS CHOUPOS
PROGRAMA
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SUBTIL PRELÚDIO À HUMANIDADE
SALTO – INTERNATIONAL CIRCUS SCHOOL [ PT ]
NOVO CIRCO
TODOS AS IDADES | 30’ | ESTREIA ABSOLUTA | CRIAÇÃO IMAGINARIUS

“Um amor, uma carreira, uma revolução: outras tantas coisas que se começam sem
saber como acabarão.” (Jean-Paul Sartre)

Tudo parece errado, indiferente ou já tarde demais.
Perante um cenário em que uma terceira guerra mundial parece inevitável, que atitude
devemos tomar?
Num ensaio sobre as ansiedades e vontades (aparentemente) fúteis, queremos o que
nunca tivemos. Queremos os corpos suados, queremos festa, queremos dançar,
contudo sentimo-nos constantemente presos a um legado de um “After Party” que não
é nosso e a que nunca fomos.
Doamos os nossos corpos, as nossas culturas, as novas vontades e trazemos ao Palco
– “Subtil Prelúdio à Humanidade”.

PRESENCIAL

Uma revolução com vários artistas de diferentes nacionalidades, fiéis àquilo que são,
fiéis aquilo que querem ser mas, sobretudo fieis, aquilo que querem dizer!
Um grupo de Millennials, com questões de Millennials, que questionam o mundo atual,
que questionam o próximo fim.
Envoltos num mundo de informação onde são constantemente bombardeados com as
imagens dos conflitos dos nossos dias, caem num estado de inação na qual é difícil
discernimos a atitude certa a tomar.

27 · 28 · 29 MAIO 21:00 | 30 MAIO 18:30 AUDITÓRIO DO CINETEATRO ANTÓNIO LAMOSO [ ESPETÁCULO PRESENCIAL COM RESERVA E MARCAÇÃO DE BILHETES NA BOL ]
PROGRAMA

12

MAIO 2021

IMAGINARIUS
INFANTIL
O IMAGINARIUS Infantil é uma secção que procura fomentar e estimular as
crianças como público e intervenientes no espaço público, através de
espetáculos, workshops e experiências que proporcionarão outras formas
de sentir a realidade, bem como estimularão a sua criatividade.
ULISSES

ULISSES

AUÉÉÉU – TEATRO [ PT ]
TEATRO
M/6 | 30’ | ESTREIA ABSOLUTA

Ulisses é um projeto que conta a mítica viagem de regresso a casa de Ulisses depois
de terminada a guerra de Troia, uma longa aventura repleta de figuras monstruosas e
encantadoras.
Será que Ulisses, o herói desta história, consegue regressar à terra que deixou durante

vinte anos? Conseguirá ele esperteza e astúcia suficientes para superar todas as
peripécias que lhe vão surgindo nos caminhos desconhecidos? Será este Ulisses, que
agora regressa, o mesmo que a cidade de Ítaca e o seu povo viu partir?
Esta é a viagem de alguém, que foi ninguém, para se encontrar.

27 · 28 · 29 · 30 MAIO 15:00 BIBLIOTECA MUNICIPAL
PROGRAMA
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CRIAÇÕES
IMAGINARIUS
Apesar de todas as incertezas e constrangimentos do panorama nacional
e internacional em que vivemos, o IMAGINARIUS manteve a sua aposta
num programa de apoio à criação artística contemporânea para o espaço
público, com a reprogramação dos projetos referentes a 2020 e a
implementação de quatro novas criações nesta edição de 2021.
Adaptando-se às novas circunstâncias, o festival otimizou o seu empenho
na transição digital, com uma chamada de apoio para dois projetos
originais, pensados de raiz para serem apresentados exclusivamente no
digital (online). Esta aposta permitiu a inclusão de novas disciplinas e,
simultaneamente, retomou a sua umbilical ligação da arte urbana com o
espaço público, procurando promover a transição verde do festival como
reforço do papel que o IMAGINARIUS tem na consciencialização e
sensibilização do público para as questões da sustentabilidade e da
preservação do património ambiental.
URBAN PANTHEON
DESPOJOS DA TORRE DE BABEL
O CUBO
VERY VERY FUNNY
AUXÍLIO NO PERIGO

URBAN PANTHEON
TEATRO EM CAIXA [ PT ]

CURTA-METRAGEM
M/6 | 15´ | ESTREIA ABSOLUTA | CRIAÇÃO IMAGINARIUS

Se as anciãs forças da natureza já não chegam para assombrar a humanidade e abalar
as suas vicissitudes, um outro panteão teve que ser erigido. Novas entidades

descendentes diretas dos Deuses do Olimpo apoderam-se das cidades para soltar a ira
numa sociedade inerte e individualista.

27 · 28 · 29 · 30 MAIO 21:30 TERMAS DE S. JORGE
PROGRAMA
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DESPOJOS DA TORRE DE BABEL
ALEXANDRA COUTO | PAULO PIMENTA [ PT ]

INSTALAÇÃO INTERATIVA
TODOS AS IDADES | 45’ | MÁX. 20 PARTICIPANTES POR VISITA | PRESENCIAL E CONTEÚDOS ONLINE BILINGUES
ESTREIA ABSOLUTA | CRIAÇÃO IMAGINARIUS

intercultural também envolve empatia, intuição...
Se no amplo território de Santa Maria da Feira vivem hoje tantos cidadãos de outros
países, como é que a Língua influi nas suas vidas?
Como se adaptaram a Portugal?
Que aprendemos nós com os idiomas que nos trouxeram?

PRESENCIAL

Precavendo-se contra dilúvios, a Torre de Babel erguia-se até quase tocar o Paraíso.
Deus criou então os vários idiomas, impedindo o entendimento entre construtores e
travando o atrevimento da arquitetura. Milénios depois, essa disputa ainda ecoa na
diversidade linguística do mundo atual.
É certo que ciência e tecnologia ajudam à comunicação global, mas o diálogo

VISITAS [ ESPETÁCULO PRESENCIAL COM RESERVA E MARCAÇÃO DE BILHETES NA BOL ]
27 MAIO 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 28 MAIO 14:00 | 15:00 |16:00 |17:00 | 18:00 | 19:00 29 · 30 MAIO 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00
QUINTA DO CASTELO
PROGRAMA
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O CUBO

ELISABETE SOUSA | DIOGO MARTINS [ PT ]
INSTALAÇÃO INTERATIVA
M/6 | 30’ | MÁX. 6 PARTICIPANTES POR VISITA
ESTREIA ABSOLUTA | CRIAÇÃO IMAGINARIUS

representação do território-cidade e do território-corpo, ambos em constante
reprodução, regeneração e crescimento; uma cápsula do tempo.

PRESENCIAL

O CUBO é uma instalação multimédia interativa. Um organismo vivo e reativo,
constituído por materiais orgânicos e tecnológicos, ao qual são adicionadas memórias
visuais e sonoras do Imaginarius, despoletadas na interação com o público. Uma

VISITAS [ ESPETÁCULO PRESENCIAL COM RESERVA E MARCAÇÃO DE BILHETES NA BOL ]
27 MAIO 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 28 MAIO 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30
29 · 30 MAIO 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 QUINTA DO CASTELO
PROGRAMA
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VERY VERY FUNNY

RUI PAIXÃO | ANDRÉ COSTA SANTOS | MARIANA MACHADO [ PT ]
ARTE DIGITAL | CURTA-METRAGEM
M/6 | 30’ | ESTREIA ABSOLUTA | CRIAÇÃO IMAGINARIUS

Um palhaço percorre a cidade à procura do seu nariz vermelho.
Da noite para o dia, quantos passos dá um palhaço pelo seu nariz vermelho?
“Very Very Funny” conta cada passo desde a fuga até à apoteose de um palhaço que

ainda não sabe que o é. Neste caminho encontra alguém, perde-se algures e chega até
a cruzar-se consigo mesmo. Esta é a tragédia cómica ou a comédia trágica sobre
conseguir rir de si mesmo.

Um Filme de Dona Edite Filmes | Com Rui Paixão | Figurinos de Miguel Marques

27 MAIO 21:00 AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL [ ESTREIA + CONVERSA | PRESENCIAL [ INSCRIÇÃO ONLINE http://bit.ly/veryveryhappyconversa ] ] 27 · 28 · 29 · 30 MAIO 22:00 CASTRO DE ROMARIZ
PROGRAMA
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AUXÍLIO
NO PERIGO
GODMESS [ PT ]
ARTE URBANA
CRIAÇÃO IMAGINARIUS

A proposta de Tiago Gomes, Godmess, é
a elaboração de uma pintura mural (site
specific) que trabalha a relação entre a
natureza e a arte, agregando as duas
realidades numa imagem que irá contar
uma história complexa, centenária, em
traços e linhas simples, mas expressivas.
A imagem idealizada relaciona o trabalho
e o envolvimento da corporação dos
Bombeiros Voluntários da Feira com o
território, através da integração e representação dos elementos heráldicos centenários, numa linguagem contemporânea
e distintiva que pretende exaltar a memória coletiva do bombeiro.
Paralelamente, através da cor e da forma
dinâmica, o conjunto pictórico procura
estabelecer uma ligação superior com a
população e o lugar onde o mural está
inserido, criando, desta forma, um ponto
de referência visual orgânico.

INAUGURAÇÃO | 01 MAIO 15:30 PRESENCIAL | APRESENTAÇÃO MAKING OFF | 27 MAIO 17:00 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SANTA MARIA DA FEIRA
PROGRAMA
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MAIS
IMAGINARIUS
Na vigésima edição do festival, o Mais IMAGINARIUS desafiou os artistas e
criativos nacionais e internacionais no sentido de apresentarem projetos
artísticos para serem enquadrados na programação digital do festival. Os
projetos selecionados serão apresentados via streaming para serem
avaliados por um júri independente, composto por personalidades ligadas
ao ensino artístico e/ou à direção de festivais nacionais e internacionais.
Assumindo-se como plataforma internacional de experimentação para
artistas emergentes, o concurso MAIS IMAGINARIUS selecionou 5 projetos
de 5 nacionalidades e disciplinas diferentes – circo, teatro, dança, música
e spoken word –, conjugando a tecnologia ao contexto do mundo virtual.
A seleção do vencedor da competição deste ano será efetuada pela
votação do júri e do público.
O vencedor será convidado a criar, em residência, um novo espetáculo
para estreia na próxima edição do IMAGINARIUS a realizar-se em 2022.
A CIEGAS
RISAS DE PAPEL
POEMAS COM CHEIRINHO
DANDELION OR THE THEORY OF POSSIBLE WORDS
[HISTÓRIAS ENCAIXOTADAS]

A CIEGAS

COMPAÑIA ELELEI [ ES ]

TEATRO | DANÇA
TODOS AS IDADES | 12’ | ESTREIA NACIONAL

Já aconteceu a todos, pelo menos uma vez, surgir alguém por trás que nos surpreende
cobrindo-nos os olhos e pedindo-nos que adivinhemos quem é. É um jogo simples que
os miúdos ou alguém muito próximo jogam para que nos interroguemos. Mas e se de
repente isto se transforma noutra coisa? Um evento externo faz alterar o estado

emocional de uma pessoa. Algo nos cobre os olhos, privando-nos de vermos o que está
além. O público testemunha o que ela não vê, e a natureza do “desconhecido” gera
medo e é apresentada como sendo uma ameaça.

28 · 29 · 30 MAIO 22:00 MUSEU CONVENTO DOS LOIOS
PROGRAMA
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RISAS DE PAPEL
CIRCONCIENTE [ MEX ]

TEATRO | CIRCO
TODOS AS IDADES | 40’ | ESTREIA NACIONAL

Button é um sem-abrigo que vive num beco rodeado de caixas de cartão e artigos
resgatados do contentor do lixo. Sem usar palavras, e juntamente com a sua

compincha Chawana, um rebento de planta, ele partilha a absurdidade do atual
consumismo. Uma peça interdisciplinar para públicos familiares de todas as idades.

28 · 29 · 30 MAIO 17:00 MUSEU DO PAPEL
PROGRAMA
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POEMAS COM CHEIRINHO
FILIPE ALEXANDRE SANTOS [ PT ]
MÚSICA | TEATRO | SPOKEN WORD
M/18 | 30’ | ESTREIA NACIONAL

Jean Juan Clã é um poeta erudito que sobe ao palco neste concerto de comédia que
junta música com spoken word. Através dos seus poemas, ficamos a conhecer a sua

visão do mundo e as suas aventuras eróticas pelo leste da Europa sempre acompanhadas pelas guitarradas e instrumentais de Rafael Castro.

28 · 29 · 30 MAIO 23:00 MUSEU DE SANTA MARIA DE LAMAS
PROGRAMA
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DANDELION OR THE THEORY OF POSSIBLE WORDS
SOCIETAT VALENTINAS [ FR ]
MULTIDISCIPLINAR
M/13 | 30’ | ESTREIA NACIONAL

@Tampopo_9, @Tourmalet_in_the_city, @e.mi._guide e @Fleur.tarium fazem scroll
nos ecrãs dos seus telemóveis, enquanto tentam progredir no mundo atual.
@abygame6 tenta criar uma ficção participativa no meio de uma pandemia global.

Finalmente surge-nos um dilema: devemos segui-lo ou continuar com o scroll?
Uma experiência baseada nas stories de Instagram em que a ficção se torna real e a
realidade parece ficção científica.

28 · 29 · 30 MAIO 18:00 PRAÇA GASPAR MOREIRA
PROGRAMA

25

MAIO 2021

[HISTÓRIAS ENCAIXOTADAS]
VARANDA TEATRO [ BR ]
TEATRO | TEATRO LAMBE-LAMBE
TODOS AS IDADES | 35’ | ESTREIA NACIONAL

Através do Teatro Lambe-lambe, quatro pequenas histórias podem ser espiadas dentro
de caixas itinerantes. As [Histórias Encaixotadas] são inspiradas pelos artistas Oswaldo

Goeldi, René Magritte, Pablo Picasso, Tarsila do Amaral e recorrem à poética das
miniaturas para uma experiência visual e sonora.

28 · 29 · 30 MAIO 16:00 PARQUE DAS RIBEIRAS DO UÍMA
PROGRAMA
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LIGAÇÕES
Envolvido no ecossistema de produção cultural internacional, o IMAGINARIUS
integra alguns projetos de cooperação em rede. Nesta edição, o Festival
acolhe e promove o projeto Orfeo & Majnun, na dimensão de coprodução
e criação artística. Ainda no quesito de criação e apoio à mobilidade,
o festival apresenta Get Ready, da companhia Two Much, fruto de um
processo de mentoria e criação em residência, desenvolvido no âmbito
do projeto Roundabout Europe.
GET READY

GET READY
TWOMUCH [ ES ]

TEATRO FÍSICO | PERFORMANCE
M/6 | 30’ | ESTREIA NACIONAL | ROUNDABOUT EUROPE

Get Ready é uma mistura absurda de malabarismo, teatro físico e comédia que procura
abordar os mitos atuais da sociedade, através das teias de relacionamentos, das
convenções sociais e do poder do amor.
Focando-se no ritual diário do pequeno-almoço, a peça explora aquilo que acontece
quando uma rotina é distorcida num grupo incompreensível de ações sem sentido.

Este casal afetuoso e excêntrico irá quebrar a sua dinâmica banal do dia a dia,
desmontando-a e montando-a novamente, para mostrar que a vida normal também
pode ser cativante.
Por entre os momentos únicos da vida das casas, as toalhas de mesa deslizam, os
cereais voam, as canecas rolam e o chá entorna-se...

27 · 28 · 29 · 30 MAIO 19:00 ALAMEDA DO TRIBUNAL
PROGRAMA
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MUNDO
IMAGINARIUS
O Mundo IMAGINARIUS proporciona uma série de outras experiências
sensoriais que vão além da visão e adução. Nesta edição poderá afinar
as papilas gustativas e saborear alguns dos criativos menus da carta
“Sabores Imaginarius”. E se quando pensa em Santa Maria da Feira pensa
em fogaça, poderá experimentar uma (ou várias) fogaças, através da
nossa “Fogaçaria”. Nesta edição, não deixe também de provar a cerveja
artesanal com um rótulo especial.
Todos os serviços estão disponíveis em conceito delivery. Entre neste
mundo!
SABORES IMAGINARIUS
IMAGINARIUS ZEN
MERCADO IMAGINARIUS
IMAGINARIUS PARTICIPA

SABORES IMAGINARIUS
Parte integrante do IMAGINARIUS – Festival Internacional de Teatro de Rua são os
Sabores Imaginarius, que pretendem mostrar aos visitantes o melhor que Santa Maria
da Feira tem para oferecer a nível gastronómico. Neste espaço, encontra os Restaurantes com os seus menus criativos e originais e as Fogaçarias que disponibilizam não só

PROGRAMA

a Fogaça certificada, mas também as suas diferentes recriações doces. Para acompanhar
qualquer uma das iguarias, doces ou salgadas, está disponível a original e exclusiva
cerveja artesanal com lúpulo feirense, uma edição especial produzida especificamente
para a comemoração dos 20 anos e da 20ª edição do IMAGINARIUS.
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RESTAURANTES OFICIAIS
A criatividade do IMAGINARIUS estará presente não só nas instalações artísticas e
performances dos artistas convidados, mas também na diversidade gastronómica que
os restaurantes oficiais “Sabores Imaginarius 2021" têm para oferecer ao público do
festival. Com recurso aos conceitos de take away ou home delivery, os restaurantes
proporcionam uma experiência mais completa e diferenciadora, através dos seus
criativos e inovadores Menus Imaginarius, em complemento à oferta gastronómica dos
estabelecimentos de restauração do Centro Histórico de Santa Maria da Feira.
14 › 30 MAIO ROSSIO

FOGAÇARIA
A Fogaçaria contará com a presença de 10 estabelecimentos de venda de Fogaça
certificada IGP – Indicação Geográfica Protegida do concelho de Santa Maria da Feira.
Dado o formato digital e, independentemente das padarias e pastelarias poderem estar
de portas abertas ao público, será disponibilizada uma plataforma que permitirá às
Fogaçarias Oficiais “Sabores Imaginarius 2021” a comercialização de fogaças,
subprodutos e recriações criativas, através dos serviços de take away ou home
delivery.
14 › 30 MAIO ROSSIO

CERVEJARIA
Para a 20ª edição do IMAGINARIUS foi desenvolvida uma cerveja especial comemorativa do evento, exclusivamente produzida com lúpulo feirense, assumindo-se como mais
um elemento identitário e diferenciador do Imaginarius.
14 › 30 MAIO ROSSIO

PROGRAMA
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IMAGINARIUS
ZEN

IMAGINARIUS
PARTICIPA

MERCADO
IMAGINARIUS

Atendendo às exigências dos tempos, o IMAGINARIUS
proporciona um espaço dedicado ao bem-estar, físico e
mental.
Nesta secção poderá participar em aulas de yoga e
sessões de mindfullness. Aproveite e, enquanto se
conecta com o seu interior, descubra as ligações com
alguns dos mais belos espaços naturais do concelho.

Entre 30 de maio e 30 junho, decorrem as candidaturas
para o programa de voluntariado IMAGINARIUS Participa,
dirigido a maiores de 16 anos, interessados e
disponíveis para participar no festival.
O Voluntário Imaginarius assumirá funções de cedência
de informações, gestão e encaminhamento do público
para espetáculos.
Esta é uma oportunidade para jovens viverem o
Imaginarius na sua essência e estabelecerem redes de
contactos com o mundo artístico, tendo ainda acesso
gratuito a uma ação de formação e a um Kit Imaginarius
Participa com um conjunto de ofertas.

O Mercado IMAGINARIUS assume-se como um espaço
de divulgação de iniciativas criativas e empreendedoras,
desde o artesanato urbano aos acessórios de moda,
passando pelas artes plásticas, até aos produtos vintage
e artigos em segunda mão.
Pretende-se a criação de várias áreas expositivas para
venda de diferentes artigos, assentes na funcionalidade,
criatividade e originalidade do objeto, de modo a
suscitar curiosidade e a torná-los apetecíveis aos
visitantes.

YOGA
28 MAIO 18:30 ZONA RIBEIRINHA DO INHA
FACEBOOK [LIVE]

MINDFULNESS
29 MAIO 18:30 PORTO CARVOEIRO
FACEBOOK [LIVE]

· Link inscrições online
· Regulamento
30 MAIO › 30 JUNHO CASA DO MOINHO

PROGRAMA
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14 › 30 MAIO MERCADO MUNICIPAL

MAPA DO FESTIVAL

OUTRAS
INFORMAÇÕES

organização

parceiro de
distribuição

apoio institucional

redes internacionais

parceiro tecnológico

parceiros internacionais

parceiro média

