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ENQUADRAMENTO

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 e colocando-os em contacto direto 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.

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 atrai a Santa Maria da Feira durante o evento.

O IMAGINARIUS assume-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.

Em Santa Maria da Feira, o ecossistema cultural e criativo respira a
marca IMAGINARIUS, desde os equipamentos culturais aos eventos,
passando pelo próprio 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.
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PROGRAMA DE SETEMBRO EM SÍNTESE

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.

Em termos de programação, em setembro e em formato presencial, o
IMAGINARIUS contará com os seguintes projetos:
No âmbito da Programação Principal, será apresentado o projeto Oops!,
da companhia Teatre Mòbil [ES]; já a Artelier? Teatro de Rua [PT] traz ao
IMAGINARIUS dois projetos – O Nome da Rosa – A Burning Man
Honoraria Grant, que procura fornecer ao público uma viagem intemporal
aos medos, preconceitos e mitos da sociedade, e, num modelo de
“circulação artística consciente”, o projeto Por Mares Nunca [de Artes]
Navegados –; Red Wine Cabaret | Sidral Brass Brand [ES] é um
espetáculo que procura contagiar o público com alegria, através da
música, teatro e circo; em estreia absoluta será apresentado o espetáculo IMAGINARIUS Variações | INAC – Instituto Nacional das Artes do Circo
[PT], o filme Retrato | LaB InDança [PT] e ainda teremos o concerto da
Sinfonia das Hortas | Orquestra Criativa [PT] que teve a sua estreia
absoluta em formato digital, na primeira etapa do Imaginarius.

Face à“nova normalidade” imposta pela realidade pandémica em que
vivemos, a programação acontecerá em dois momentos únicos e distintos.
O primeiro aconteceu no final do mês de maio, entre 27 e 30, assumindo
um 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 de espetáculos das companhias
nacionais e internacionais, já com a presença e participação de público.
A presente edição do IMAGINARIUS propõe como desafio a abordagem
das temáticas do Mito e da Marca, encerrando, desta forma, uma trilogia
iniciada, em 2019, com o tema da Memória, que deveria ter continuado,
em 2020, com o Mito, e que culmina agora com o tema da Marca.

No IMAGINARIUS Infantil haverá a estreia absoluta da criação IMAGINARIUS Será Sereia? | Baileia [PT]; de um reino longínquo da Índia e em
estreia nacional estará o projeto As Bailias da Guerreira Rani – Uma Lenda
da Índia | Companhia Kajal Ratanji [PT]; a Companhia Terpsichore [PT]
propõe o projeto de raízes mitológicas A Eurídice e Eu. No IMAGINARIUS
Infantil promove-se a participação cultural e o desenvolvimento da
criatividade com workshops e oficinas pedagógicas direcionadas ao
público infantil e famílias, programando oficinas como a Oficina de Artes
Circenses | SALTO – International Circus School [PT].

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 as 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.

Nas Criações IMAGINARIUS, a estreia absoluta do projeto selecionado no
âmbito da Chamada de Apoio à Criação Local de 2020, o Universo
Reverso | Mercador de Fábulas [PT]; na Chamada de Apoio à Criação
Local de 2021 será exibido o projeto Nova Refutação do Tempo | Rina
Marques [PT], Sara Ferreira [PT];

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.

As Ligações IMAGINARIUS acolhem o projeto Orfeo & Majnun na
dimensão de coprodução e criação artística, integrando Ópera Orfeo &
Majnun | Criação Coletiva Orfeo & Majnun [PT/PL/FR/BE/AT], a instalação
de Orfeo & Majnun na Floresta | Ana Rita Leite [PT], Bianca Ferreira [PT]
e o projeto Zelina e Muley | Rui Sousa [PT], Escola Básica e Secundária
Coelho e Castro [PT].

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, em maio, o público usufruiu de interessantes
propostas culturais, de livre acesso e totalmente gratuitas, preparadas para
o palco virtual (digital) do IMAGINARIUS, bem como nalguns espaços
públicos e equipamentos de Santa Maria da Feira, como a Quinta do
Castelo, o Cineteatro António Lamoso e o auditório da Biblioteca Municipal.
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FESTIVAL EM NÚMEROS...

Em 2021, durante o mês de setembro, a proposta do IMAGINARIUS –
Festival Internacional de Teatro de Rua de Santa Maria da Feira
contempla 338 artistas, oriundos de 7 países, para 4 dias de programação no espaço público. Neste contexto, de 9 a 12 de setembro, 18

companhias/artistas apresentam 24 projetos artísticos, capazes de nos
conduzir por mundos mitológicos ou reais. Neste panorama global de
programação, 9 são estreias absolutas e 7 são estreias nacionais.

4

DIAS DE PROGRAMAÇÃO

338

ARTISTAS

7

PAÍSES
REINO UNIDO | PORTUGAL | BÉLGICA | ÁUSTRIA | POLÓNIA | FRANÇA | ESPANHA

18

COMPANHIAS / ARTISTAS

20

ESPETÁCULOS / INTERVENÇÕES

3

INSTALAÇÕES / EXPOSIÇÕES

5

AÇÕES DE MEDIAÇÃO

1

WORKSHOPS

4

REPOSIÇÕES DE MAIO

9

CRIAÇÕES IMAGINARIUS

9

ESTREIAS ABSOLUTAS

7

ESTREIAS NACIONAIS

83

APRESENTAÇÕES OU INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS

118

HORAS DE CONTEÚDOS DE PROGRAMAÇÃO
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PRÉ-FESTIVAL

Nos primeiros dias de setembro, o IMAGINARIUS – Festival
Internacional de Teatro de Rua começa a revelar-se ao público com
a apresentação de dois projetos criativos em Estreia Absoluta:
Douro Mar Íntimo – Por Mares Nunca [de Artes] Navegados e
Zelina e Muley: Um Amor Perdido.
Evidenciando a Marca IMAGINARIUS e o seu impacto na difusão
das artes de rua e em espaço público, a companhia Artelier? –
Teatro de Rua e os seus artistas subiram a costa atlântica e
entraram no rio Douro com o projeto Por Mares Nunca [de Artes]
Navegados, num barco transformado em centro cultural que navegou do Tejo até ao Douro, transportando o festival IMAGINARIUS e
as artes de rua para outros cais e portos marítimos até chegar a
Porto Carvoeiro, em Canedo. Aqui, onde o Douro abraça o território
de Santa Maria da Feira, será apresentado, em estreia absoluta, o
espetáculo Douro Mar Íntimo, num momento de programação
pré-festival.
Zelina e Muley: Um Amor Perdido é uma história de amor recriada
e contada pelos alunos do 11º ano da Escola Básica e Secundária
Coelho e Castro de Fiães que, a partir de uma lenda do Castelo da
Feira, produziram o guião, construíram e manipularam as marionetas e eternizaram o seu trabalho numa curta-metragem, sob a
orientação do marionetista Rui Sousa.

ZELINA E MULEY: UM AMOR PERDIDO
DOURO MAR ÍNTIMO – POR MARES NUNCA [DE ARTES]
NAVEGADOS

ZELINA E MULEY:
UM AMOR PERDIDO

RUI SOUSA | ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA
COELHO E CASTRO [ PT ]
CURTA-METRAGEM
M/3 | 11’ | ORFEO & MAJNUN

Era uma vez… uma história de amor entre dois jovens mouros...

curta-metragem, sob a orientação do marionetista Rui Sousa e a
supervisão da professora Maria José Belinha.

… é o início de uma bela, mas trágica, história de um amor perdido
entre Zelina e Muley.

A estreia da curta-metragem Zelina e Muley: Um Amor Perdido
acontece no Museu Convento dos Loios, seguida de uma Tertúlia
entre todos os intervenientes e mais alguns… A conversa terá como
tema a experiência, a partilha de conhecimentos e de sentimentos de
todos os que, de algum modo, estiveram envolvidos neste projeto.

CRÉDITOS DA IMAGEM: RUI SOUSA, 2020

Esta história de amor foi recriada e contada pelos alunos do 11º ano
da Escola Básica e Secundária Coelho e Castro de Fiães que, a partir
de uma lenda do Castelo da Feira, produziram o guião, construíram e
manipularam as marionetas e eternizaram o seu trabalho numa

03 SET ESTREIA + CONVERSA 19:00 › 20:00 [ ACESSO RESTRITO ] 09 · 10 SET 10:00 › 13:00 | 14:00 › 22:00 11 SET 15:00 › 22:00 12 SET 15:00 › 17:30 MUSEU CONVENTO DOS LOIOS
PROGRAMA
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DOURO MAR ÍNTIMO – POR MARES NUNCA [DE ARTES] NAVEGADOS
COMPANHIA ARTELIER? TEATRO DE RUA [ PT ]
PERFORMANCE
M/3 | 60’ | ESTREIA ABSOLUTA | COPRODUÇÃO IMAGINARIUS

O projeto da companhia internacional Artelier? Teatro de Rua visa a
implementação de um modelo de "circulação artística consciente”, em
torno da visitação de uma embaixada artística aos municípios ribeirinhos,
a partir do rio e do mar, a bordo de uma embarcação/centro cultural, com
o nome e marca IMAGINARIUS.

Da mediação entre os artistas e a população foram recolhidas as notas
desta viagem para a construção do Diário de Bordo, com ideias de intervenção cultural sobre os desafios de viver de acordo com a natureza, de
viajar de forma sustentável e de criar arte contemporânea no contexto atual.
Em cada cais ou porto onde a embarcação IMAGINARIUS atracou
foramapresentados espetáculos a bordo, mostras de curtas-metragens,
momentos de animação musical e street art. No último cais, no rio Douro,
em Porto Carvoeiro, Canedo, Santa Maria da Feira, será apresentado o
espetáculo Douro Mar Íntimo, onde a população é convidada para um
momento maior de videoteatro documental e performance noturna que
mistura videomapping com textos e músicas realizados pelos artistas
durante a sua viagem marítima e cultural, refletindo a contemporaneidade da arte nos nossos dias e a sua relação com a identidade e memória
dos povos ribeirinhos.

Por Mares Nunca [de ’Artes] Navegados resulta de uma reflexão
sobre novos modelos da arte contemporânea nas artes de rua, procurando atividades que visem a ética ambiental e a sustentabilidade.
A embarcação, seu comandante e tripulação artística irão navegaram de
porto em porto, na busca de um cais ribeirinho ou marítimo, para aí
trocarem experiências com artistas locais e comunidades de modo a
conhecer as suas dinâmicas, tradições, rituais e marcas de passagem.

04 SETEMBRO 21:00 05 SETEMBRO [ WALK AND BIKE ] 10:00 PORTO CARVOEIRO
PROGRAMA
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MEDIAÇÕES

ENSAIO ABERTO – NOVA REFUTAÇÃO
DO TEMPO
RINA MARQUES | SARA FERREIRA [ PT ]
M/3 | 30’ | MÁX. 6 PARTICIPANTES

A Mediação cultural apresenta-se como um dos eixos
estruturais do IMAGINARIUS. Progressivamente, procuramos 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.
Nesta edição, serão promovidas 7 iniciativas, propostas
diversas, que vão desde abordagens concetuais, dinâmicas com envolvimento da comunidade e atividades
práticas.

Durante o segundo período de residência no Imaginarius Centro de
Criação, Catarina Marques e Sara Ferreira abrem o projeto à comunidade num ensaio aberto, onde será testado o diálogo entre movimento
e fotografia.
Nova Refutação do Tempo é uma criação multidisciplinar que usa o
espaço público como galeria, fazendo uma viagem pelos 20 anos do
IMAGINARIUS, onde, com recurso à fotografia, serão “evocadas” as
memórias dos seus espetáculos mais emblemáticos.

As ações, com um maior ou menor grau de interação,
pretendem aproximar o público do sistema de criação e/ou
vivência artística, fomentando a familiarização com os
processos (conceção, pesquisa, residências artísticas,
interpretação e fruição) e provocando o pensamento crítico
sobre os mesmos.
Em especial nesta edição, num processo de transformação
das limitações em oportunidades, damos relevo às
abordagens criativas, trazendo 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.
ENSAIO ABERTO – NOVA REFUTAÇÃO DO TEMPO
ENSAIO ABERTO – UNIVERSO REVERSO + CONVERSA
WORKSHOP DE FOTOGRAFIA PLÁSTICA – NOVA
REFUTAÇÃO DO TEMPO
ENSAIO ABERTO – DENDRYX
OFICINA DE FOTOGRAFIA

30 AGOSTO 17:30 IMAGINARIUS CENTRO DE CRIAÇÃO

ENSAIO ABERTO – UNIVERSO
REVERSO + CONVERSA

WORKSHOP DE FOTOGRAFIA
PLÁSTICA – NOVA REFUTAÇÃO
DO TEMPO

MERCADOR DE FÁBULAS [ PT ]
M/3 | 30’ | MÁX. 12 PARTICIPANTES

SARA FERREIRA | RINA MARQUES [ PT ]
M/16 | 120’ | MÁX. 10 PARTICIPANTES

Material necessário: os participantes deverão trazer imagens impressas. Podem ser recortes de revistas, fotografias tiradas pelos próprios,
imagens de outros fotógrafos que admirem, etc. As imagens serão para
manipular, portanto devem levar fotografias que possam "estragar".

O que é o mito? O que é a ciência? Quais as suas diferenças e semelhanças na formação do universo? Será que poderemos realmente entender
a origem de todas as coisas?
Este mistério continua a exercer um fascínio inescapável e o mistério
cósmico continua ainda por desvendar. Desafiamos ao debate aberto
sobre todos estes dilemas para que o público possa, também ele,
manifestar quais são as suas perspetivas sobre estas intrincadas questões.

O workshop de fotografia plástica será um lugar de exploração pessoal e
troca de ideias. Nele, vamos manipular e adulterar imagens à mão,
pintando-as, rasgando-as, cosendo-as, criando colagens... Tudo é válido.
O resultado final será um objeto artístico plástico, criado a partir de
fotografias vossas, do vosso arquivo pessoal, ou de trabalhos de autores
que admirem, fazendo uso da apropriação cultural. Pretende-se, assim,
valorizar a imagem, trazendo-lhe uma nova roupagem e uma nova
interpretação.
Partindo de autores como Helena Almeida, os participantes serão
incentivados a olhar para as suas obras e a refletir sobre o impacto que a
manipulação à mão pode ter numa fotografia, tomando-as como
inspiração para o objeto artístico que irão criar durante o workshop."

03 SETEMBRO 17:30 IMAGINARIUS CENTRO DE CRIAÇÃO

04 SETEMBRO 10:30 IMAGINARIUS CENTRO DE CRIAÇÃO
PROGRAMA

14

SETEMBRO 2021

ENSAIO ABERTO – DENDRYX

OFICINA DE FOTOGRAFIA

JEANNETH VIEIRA [ PT ]

MIGUEL REFRESCO | BALLET CONTEMPORÂNEO
DO NORTE [ PT ]

M/16 | 30’ | MÁX. 20 PARTICIPANTES

M/15 | 180’ | MÁX. 6 PARTICIPANTES

Resultante de um processo de criação em residência no Imaginarius
Centro de Criação, Dendryx toma conta do espaço público pela primeira
vez para este ensaio aberto à comunidade.

Nesta sessão, vamos explorar o cruzamento entre práticas artísticas de
naturezas distintas, procurando, nos seus pontos de interseção,
respostas elementares relacionadas com a natureza do trabalho
fotográfico. Pretende-se, sobretudo, acompanhar o processo de criação
fotográfica a partir de um “lugar” onde a imagem se forma num plano
abstrato e a sua materialização física nos diversos formatos que lhe
estão, por norma, associados. A sessão será conduzida pelo fotógrafo
Miguel Refresco, colaborador assíduo do Ballet Contemporâneo do Norte
(fotografia de cena e documentação fotográfica de processos de criação).

Os “Dendryx” são personagens do futuro, sobreviventes de um
holocausto mundial. Coletores de lixo e de energia, procuram informações e memórias acerca da sua origem. São fruto da combinação do
tecido humano com a tecnologia e a inteligência artificial.

11 SETEMBRO 15:00 CINETEATRO ANTÓNIO LAMOSO

05 SETEMBRO 21:30 QUINTA DO CASTELO
PROGRAMA
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PROGRAMAÇÃO PRINCIPAL

O IMAGINARIUS – Festival Internacional de Teatro de Rua de
Santa Maria da Feira celebrará, em 2021, a sua vigésima edição e,
seguindo a trilogia de programação que foi iniciada em 2019 com
a temática da Memória, surge agora a abordagem dialética aos
temas do(s) Mito(s) e da Marca, numa comemoração única de
duas décadas deste festival no território cultural de Santa Maria da
Feira.
O Mito foi a primeira forma que a humanidade encontrou para
explicar a realidade na qual se encontrava imerso. Os gregos
referiam-se ao Mito como uma intuição compreensiva da realidade
fundamentada na emoção/afetividade. O Mito expressa tudo aquilo
que o ser humano deseja e teme. Constituiu-se como o relato
fabuloso de algo que ocorre num tempo e numa história, personificando o confronto do bem com o mal e fornecendo os modelos e
arquétipos que transmitem poder ao ser humano para enfrentar o
estranho mundo que o rodeia.
Em termos sociais, o(s) Mito(s) tem a função de configurar o
mundo, sobretudo nos momentos mais cruciais da humanidade,
relatando uma história sagrada ou propondo modelos e paradigmas de comportamentos a seguir. Projeta o ser humano num
tempo, muito para além dos limites da história, algures entre o
passado e o futuro, e situa a narrativa da sua existência num
espaço tridimensional.
A Marca é uma representação simbólica, compreendida e
assumida pelo ser humano como um sinal de presença, identidade
e pertença. Ela é também um signo comunicacional, podendo
surgir sob a forma nominativa, figurativa ou mesmo tridimensional.
O reconhecimento da Marca gera notoriedade, promovendo, junto
da comunidade, laços emocionais de afetividade e lealdade. Mas a
Marca é também a pegada indelével que um evento pode deixar
num determinado ecossistema, social, cultural ou criativo, agindo,
de forma impactante e influenciadora, juntos dos seus agentes,
como aliás aconteceu no território de Santa Maria da Feira nestas
duas décadas de IMAGINARIUS.
A programação da vigésima edição propõe uma ousada reflexão
dialética entre O(s) Mito(s) 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 artísticas a serem apresentados no festival,
pelos diversos artistas e companhias nacionais e internacionais.

Cumprindo com esse propósito, somaram-se uma série de projetos
artísticos, nacionais e internacionais, com diversas visões e
abordagens acerca do(s) Mito(s) e da Marca e da sua ação e
impacto no território cultural de Santa Maria da Feira. São
propostas de teatro de rua e de arte em espaço público que
partem do novo circo e circo contemporâneo, passando pela
dança, música, performance e teatro físico, para chegarem até à
arte digital, urbana e sustentável.
A companhia Teatre Mòbil propõe trazer ao palco IMAGINARIUS
grandes doses de imaginação e humor através do espetáculo
Oops!, onde todos se tornam mais velhos, mais novos, fazem
música, são mágicos, falam sem palavras e brincam com objetos.
Tudo começa com uma inspiração mágica que visita um compositor à procura da última nota de uma canção.
O mito do fogo e da luz dão energia à criação da instalação e
performance sustentável O Nome da Rosa – A Burning Man
Honoraria Grant, proposta pelos portugueses da ARTELIER? Teatro
de Rua. Esta instalação/performance, que pretende ser mais um
elemento de ativação da marca IMAGINARIUS, visa apelar e
consciencializar o público para as questões atuais das alterações
climáticas e de sustentabilidade do planeta. O público será parte
integrante da ação desta instalação e performance sustentável.
Durante o dia, os espetadores poderão contemplar e usufruir de
uma escultura urbana de oito metros de altura, contribuindo com o
seu esforço físico, pedalando para carregar as baterias que
fornecerão energia para iluminar a escultura durante a noite. No
final da noite, a escultura será tomada pelo mito do fogo para se
reinventar e renascer de novo, deixando a sua marca no festival.
Entrando no campo das coproduções e das criações site specific
para o festival, dois projetos de circo contemporâneo com a marca
IMAGINARIUS: o projeto da Companhia Erva Daninha, Rasto, que
visa despertar a consciência do público para o mito da luta homem
vs machina, onde as forças se unem para desbravar a terra inculta;
e o projeto Variações, uma criação única de circo contemporâneo a
ser apresentada pelo INAC – Instituto Nacional das Artes do Circo
num plateau tradicional de circo, uma tenda. O Variações é uma
criação de circo contemporâneo que parte da investigação sobre o
mito do fim e do princípio, seja do percurso da vida ou de uma
simples uma carreira profissional.

A alegria contagiante do IMAGINARIUS irá chegar ao espaço
público pelos catalães da Sidral Brass Band que propõem um
espetáculo onde a energia da música se junta ao teatro e ao circo
para inebriar Santa Maria da Feira. As ruas irão transformar-se
num cabaret, o Red Wine Cabaret, sendo palco de experiências
clownescas e absurdas que irão despertar no público momentos
inesquecíveis…
O ciclo de músicas explorado no espaço hortícola é trazido pela
Orquestra Criativa através do projeto Sinfonia das Hortas, num
primeiro momento, em maio, no formato digital e, num segundo,
em setembro, com a presença do público, transportando para a
horta da Casa dos Choupos a musicalidade da mãe-natureza.
LaB InDança é um projeto de formação contínua que passa por
proporcionar a todos, e em particular a pessoas com deficiência,
múltiplas experiências formativas e performativas em dança
contemporânea. Assim chega o filme Retrato que explora a
exteriorização de diversas interrogações que surgem das diferentes formas de olhar a própria imagem.

OOPS!
O NOME DA ROSA – A BURNING MAN HONORARIA ART
RED WINE CABARET
VARIAÇÕES
RASTO
SINFONIA DAS HORTAS
RETRATO

OOPS!

TEATRE MÒBIL [ ES ]
TEATRO
M/3 | 55’ | ESTREIA NACIONAL

Uma inspiração mágica visita um compositor que procura a última
nota de uma canção.

Em Oops! tornamo-nos mais velhos, mais novos, fazemos música,
somos mágicos, falamos sem palavras, brincamos com objetos e os
objetos brincam connosco, tudo com grandes doses de imaginação e
muito humor.

Cozinheiros criam um mundo de panelas e frigideiras.
Cantores melódicos perdem o ritmo por detrás de um microfone
indisciplinado.

Oops! é um hino ao otimismo, para que possamos rir e viver com
alegria, deslumbrados e encantados com as pequeninas coisas do
nosso mundo que, por vezes, por magia, transformam-se em algo
maior.

CRÉDITOS DA IMAGEM: ELI GUASCH

Uma trompete maior do que o trompetista e tudo assume outra
dimensão. Porque as coisas nunca são como realmente as vemos.

10 SETEMBRO 21:30 11 SETEMBRO 18:00 | 21:30 12 SETEMBRO 10:30 PRAÇA DR. GASPAR MOREIRA
PROGRAMA
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O NOME DA ROSA – A BURNING MAN HONORARIA ART
COMPANHIA ARTELIER? TEATRO DE RUA [ PT ]

INSTALAÇÃO | PERFORMANCE SUSTENTÁVEL
M/3 | INSTALAÇÃO 120’ | PERFORMANCE SUSTENTÁVEL 45’ | ESTREIA NACIONAL

O Nome da Rosa propõe ao público uma viagem intemporal aos medos,
preconceitos e mitos da sociedade em que vivemos para partirmos em
busca do desconhecido, do diferente, do estranho e quem sabe do
sustentável. Esta viagem acontece na tríade forma-função-ação e existe
enquanto forma múltipla que aponta caminhos variados. Os seus
dispositivos funcionais, O Leme, que permite ao público rodar e girar a
escultura; os Pedais, geradores de energia, ou o Ray-gun de Fresnel,
que transforma raios de sol em fogo, são interfaces físicos que
possibilitam a ação e a interação radical entre o público e a escultura
mecânica/cinética.

Em O Nome da Rosa, o momento da viagem de partida e de chegada
são condensados numa dimensão e num só tempo, o tempo de
contemplação e uso da escultura. Ali, face à obra, não há espectadores,
mas sim espec-actores, pois todos são autores do encontro.
Este projeto é uma coprodução entre a Artelier? e a Associação Teatro
Nacional de Rua, tendo sido vencedora do prestigiado “Burning Man Art
Grant -2019“, anualmente atribuído a obras que são parte da cultura
“No-Spectators” e apresentadas no deserto de Black Rock City, Nevada
(USA), na maior galeria global de cultura alternativa & arte na paisagem.

10 · 11 SETEMBRO INSTALAÇÃO 18:00 | PERFORMANCE SUSTENTÁVEL 22:30 PARQUE DA PEDREIRA DAS PENAS
PROGRAMA
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RED WINE CABARET
SIDRAL BRASS BAND [ ES ]
MÚSICA | PERFORMANCE
M/3 | 30’ | ESTREIA NACIONAL

O ar fresco da vinha, o sol, os campos, o cheiro da uva e do vinho, tudo
se junta num processo biológico que está no centro de uma banda de
dez músicos e um showman.

A Sidral Brass Band oferece-nos um espetáculo onde a música, o teatro
e o circo se juntam para contagiar o público com toda a sua alegria.
A rua transforma-se num cabaret e o palco num local de experiências
clownescas e absurdas que despertam no público momentos verdadeiramente inesquecíveis…

O grande cabaret está prestes a começar!
A loucura irá inebriar o público com intensos sorrisos de alegria. O som
dos metais, enérgico e contagiante, provocará uma festa sem precedentes, transportando os espectadores para o ambiente cinematográfico de
um cabaret.

E o vinho… sempre o vinho… a base da boa disposição e alegria do
Red Wine Cabaret e da música da Sidral Brass Band.

10 SET 18:00 11 SET 21:00 12 SET 18:30 RUAS DA URBANIZAÇÃO DOS PASSIONISTAS · 10 SET 21:00 11 SET 18:00 12 SET 15:30 ZONA DA CRUZ
PROGRAMA
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VARIAÇÕES

INSTITUTO NACIONAL DAS ARTES DO CIRCO [ PT ]
CIRCO CONTEMPORÂNEO
M/3 | 50’ | ESTREIA ABSOLUTA | CRIAÇÃO IMAGINARIUS

Variações tem a sua dramaturgia construída com base em cinco sonhos
recorrentes dos próprios intérpretes. Esses universos unem-se a uma
consciência coletiva que foi construída durante o processo de criação. A
narrativa, que atravessa a dramaturgia e une esses universos, é inspirada

na Viagem de Dante na sua “A Divina Comédia “. O Purgatório é o nosso
espaço cénico onde cada um dos personagens vem contar a sua
história; exceto ela, a acompanhante de todos os viajantes.

09 SETEMBRO 21:00 10 SETEMBRO 22:00 11 SETEMBRO 11:00 | 16:00 | 22:00 TENDA JUNTO À CASA DO MOINHO
PROGRAMA
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RASTO

COMPANHIA ERVA DANINHA [ PT ]
CIRCO CONTEMPORÂNEO
M/3 | 45’ | ESTREIA NACIONAL | COPRODUÇÃO IMAGINARIUS

Uma pausa numa longa viagem. Um momento de paisagens diversas,
contrastes, mistura de realidades e sentidos. A máquina agrícola ganha
vida própria, ruge, dança na arena. Os homens todo-o-terreno revelam a
sua fragilidade, a força, procuram o equilíbrio. Juntos alteram a natureza,
lavram terras, semeiam caminhos, colhem lugares, deixam rasto.

Um novo espetáculo para espaço público. Uma pesquisa que coloca os
corpos e um trator em diálogo através das técnicas de circo. Acrobacia,
manipulação de objetos, a relação do corpo no espaço e com a máquina.
Uma investigação sobre a força, o arrastar, o sentido e a direção de
quem puxa ou é puxado. A máquina, o sistema, o poder versus o
homem, a fragilidade e controlo. O trator e o seu tempo, lento e forte, em
oposição à sociedade atual rápida e frágil.

Um projeto que procura abordar a condição frágil da humanidade, a sua
intervenção no processo de transformação dos territórios, o mosaico de
paisagens e culturas, o lado industrial dessa superação da natureza. Uma
pesquisa sobre dicotomias: o rural e o urbano, o velho e o novo, as
tradições e contradições, o definitivo e o efémero, o natural e o artificial.

10 SETEMBRO 19:00 11 SETEMBRO 18:00 | 21:30 ALAMEDA DO TRIBUNAL
PROGRAMA
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SINFONIA DAS HORTAS
ORQUESTRA CRIATIVA [ PT ]

MÚSICA | MULTIDISCIPLINAR
M/3 | 45’ | ESTREIA NACIONAL | CONCERTO

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 em torno de um interesse comum entre gerações.

Em setembro, a Sinfonia das Hortas irá apresentar-se ao público, em
formato de concerto, ao vivo, numa horta comunitária, proporcionando
um cenário musical único, de ambiente íntimo e sereno, convidando o
público a escutar a musicalidade natural do povo e da mãe-natureza.

Na programação de maio do IMAGINARIUS, este projeto foi apresentado
num formato digital (online), com três vídeos que procuraram unir a
natureza, a sabedoria popular e a composição musical.

11 · 12 SETEMBRO 18:30 CASA DOS CHOUPOS
PROGRAMA
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RETRATO

LAB INDANÇA [ PT ]
FILME
M/3 | 50’ FILME | ESTREIA ABSOLUTA

Uma viagem interior a partir de interrogações sobre si próprio e da
exteriorização de pensamentos e emoções vindos de diferentes formas
de olhar a própria imagem.

Com início em 2015, o “LaB inDança” é um projeto de formação contínua
que passa por proporcionar a todos, e em particular a pessoas com
deficiência, múltiplas experiências formativas e performativas em dança
contemporânea, assente na ideia de acessibilidade da experiência
artística, enquanto um direito e um valor.

Redescobrir o corpo através do gesto, do som, da pintura e da vontade,
construindo paisagens imaginárias e poéticas numa dança que oscila entre
a realidade, o sonho e a perceção do intérprete a projetar-se no mundo.

Um programa da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, com direção
artística de Clara Andermatt.
O "LaB inDança" conta com o apoio da iniciativa PARTIS (Práticas Artísticas
para a Inclusão Social), da Fundação Calouste Gulbenkian.

Um filme que nasce da força da intenção sobre o lirismo com que a
verdade se retrata.

09 SETEMBRO FILME + CONVERSA 18:30 10 SETEMBRO 18:30 AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
PROGRAMA
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IMAGINARIUS INFANTIL

O IMAGINARIUS Infantil é um projeto que procura fomentar e
estimular as crianças como público e intervenientes no espaço
público, através de espetáculos, workshops e experiências que
proporcionam outras formas de sentir a realidade e estimulam a
sua criatividade.
Nesta edição do festival, numa altura em que devemos promover a
capacidade de resiliência, de força e perseverança, apresentamos
um herói maior, símbolo da resistência e da capacidade de lutar
contra o comum e o extraordinário. De Ítaca para Santa Maria da
Feira, a companhia AUÉÉÉ – Teatro apresenta Ulisses, um projeto
recomendado para os alunos do 2º ciclo do Ensino Básico –
apresentado em formato digital, em maio –, dá a conhecer, em
setembro, no auditório da Biblioteca Municipal, a epopeia deste
herói no auditório da Biblioteca Municipal.
No âmbito das estreias, o IMAGINARIUS Infantil irá contar com uma
estreia absoluta, criação IMAGINARIUS, e duas estreias nacionais.
Quanto à estreia absoluta, uma criação IMAGINARIUS, foi pensada
especificamente para o público infantil do festival, protagonizada
pela companhia Baileia que nos traz o espetáculo Será Sereia?
Através do storytelling, são explorados os mistérios do mar e as
suas criaturas marinhas.
Em termos de estreias nacionais, o festival contará com: As
Bailias da Guerreira Rani – Uma Lenda da Índia, apresentada pelo
grupo Kajal Ratanji, um projeto que, através dos mitos, tradições e
lendas, viaja até à Índia, demonstrando a multidiversidade cultural
do nosso mundo. Evidenciando ainda as diferenças interculturais
dos povos da antiguidade, o IMAGINARIUS Infantil apresenta o
projeto A Eurídice e Eu que explora a arte da dança na Grécia
Antiga, num projeto monitorizado pela Companhia Terpsichore.

Promovendo a participação cultural e o desenvolvimento da
criatividade, o IMAGINARIUS Infantil promove workshops e oficinas
pedagógicas direcionadas para o público infantil e famílias. Na
programação consta também um workshop de Artes Circenses,
monitorizado pela Salto – Internacional Circus School, demonstrando aos mais novos a arte dos trampolins e dos aéreos na
magia do Circo.
Integrando ainda a programação Infantil, temos a reposição, no
auditório da Biblioteca Municipal, da curta-metragem Ulisses da
companhia AUÉÉÉU – TEATRO [PT].
SERÁ SEREIA?
AS BAILIAS DA GUERREIRA RANI – UMA LENDA DA ÍNDIA
A EURÍDICE E EU
OFICINA DE ARTES CIRCENSES
ULISSES [ REPOSIÇÃO ]

SERÁ SEREIA?
BAILEIA [ PT ]

MÚSICA | STORYTELLING
M/3 | 30’ | ESTREIA ABSOLUTA | CRIAÇÃO IMAGINARIUS

Em cada ilha vive um sonho, uma história, um imaginário, um mito.

O público infantil e as suas famílias são convidados a fazerem o percurso
com os BAILEIA, deambulando entre cada uma dessas ilhas para
descobrir quais os mistérios que vivem nas águas.

As águas que ligam essas ilhas são as mesmas. As criaturas que
percorrem essas águas são as mesmas. A forma como cada ilha se
relaciona com essas criaturas… Isso é sempre um mistério. São
segredos passados entre gerações que percorrem os sonhos das
pessoas que lá habitam ou que por lá atravessam. Será realidade? Será
mito? Será história inventada?

Serão monstros do mar? Serão peixes gigantes? Será sereia?

09 SETEMBRO SESSÃO FECHADA [ INSTITUIÇÕES ] 15:00 11 · 12 SETEMBRO 11:00 | 15:00 JARDINS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
PROGRAMA
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AS BAILIAS DA GUERREIRA RANI – UMA LENDA DA ÍNDIA
COMPANHIA KAJAL RATANJI [ PT ]
DANÇA
M/3 | 30’ | ESTREIA NACIONAL

Num reino longínquo da Índia jamais se ouvira uma lenda assim…

Muito longe dos desejos dos seus pais, o Maharaja e a Maharani do
reino, que apenas desejavam que a filha casasse com um príncipe para
juntos assumirem o trono. Rani, contra tudo e todos, parte à conquista
dos seus sonhos, lutando para provar que ser diferente era bom e que,
partilhando as suas artes, podia fazer a diferença no mundo.

Rani, uma menina de uma beleza incomum, era diferente de todas as
outras meninas do seu reino. Ela sonhava ser bailarina e guerreira;
sonhava ser capaz de ensinar os povos do mundo a dançar e, por essa
via, lançarem-se na luta pela conquista dos seus sonhos.

11 · 12 SETEMBRO 10:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 JARDINS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
PROGRAMA
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A EURÍDICE E EU

COMPANHIA TERPSICHORE [ PT ]
DANÇA
M/3 | 30’ | ESTREIA NACIONAL

O mito do Orfeu e da Eurídice é uma história com mais de 2500 anos
que foi contada pela primeira vez na Grécia. Com os anos, o mito
foi-se transformando e são poucos os que conhecem a verdadeira
história do músico Orfeu e da Ninfa Eurídice. Nesta atuação da

Companhia Terpsichore vamos recordar, através da dança e da música,
um dos relatos mais bonitos da antiguidade, tal como ele era contado
no passado. Juntos vamos viajar à Grécia Antiga e dançar como há
mais de 25 séculos.

11 · 12 SETEMBRO 12:00 | 17:00 | 19:00 JARDINS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
PROGRAMA
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WORKSHOP DE ARTES CIRCENSES
SALTO INTERNATIONAL CIRCUS SCHOOL [ PT ]
CIRCO | WORKSHOP
M/5 | 300´ [ WORKSHOP ]

A humanidade não têm hoje as fabulosas capacidades de Pégaso.
Ninguém, entre homens e mulheres, estará habilitado para voar.

A SALTO propõe que o público possa entrar numa bolha circense, onde a
poesia do circo será usada para revelar as técnicas desta arte. Ao participar
neste workshop, o público jovem e as suas famílias ficarão a conhecer as
técnicas da acrobacia e aéreos que fazem voar a magia do circo.

Eventualmente, com alguma ajuda, poderemos aproximarmo-nos de
Ícaro e com o auxílio de asas, ou de outros meios mecânicos e artificais,
voar pelo infinito à procura de um final feliz.

“O circo é uma arte, ensina-se em respeito pela pessoa.”

11 · 12 SETEMBRO 10:00 › 12:00 | 14:00 › 19:00 JARDINS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
PROGRAMA
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ULISSES

REPOSIÇÃO DE MAIO 2021

AUÉÉÉU – TEATRO [ PT ]
FILME
M/3 | 30’ | CRIAÇÃO IMAGINARIUS

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.

tes 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?

Será que Ulisses, o herói desta história, consegue regressar à terra que
deixou durante vinte anos? Conseguirá ele esperteza e astúcia suficien-

Esta é a viagem de alguém, que foi ninguém, para se encontrar.

12 SETEMBRO 17:00 AUDITÓRIO DA 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,
tanto em maio como em setembro, a sua aposta num programa de
apoio à criação artística contemporânea para o espaço público,
não só com a reprogramação dos projetos referentes a 2020, mas
também com a implementação de quatro novas criações, na atual
edição.

Serão repostos neste segundo momento da programação
IMAGINARIUS, os projetos apresentados em estreia absoluta na
primeira etapa do festival, como a instalação artística Despojos da
Torre de Babel | Alexandra Couto e Paulo Pimenta [PT] e a exibição
dos seguintes filmes Very Very Funny | Rui Paixão, André Costa
Santos e Mariana Machado [PT] e URBAN PANTHEON | Teatro em
Caixa [PT]

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 estritamente para serem
apresentados no digital (online). Consolidando, desta forma, a
inclusão de novas disciplinas e, ao mesmo tempo, retomando 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
de preservação do património ambiental.

Mantendo a visão de uma plataforma integrada de suporte aos
processos criativos numa ótica transversal de envolvimento,
mediação, capacitação e intervenção crítica, todas as criações
IMAGINARIUS trabalharam na dialética do presencial/virtual,
promovendo momentos de criação in loco dos artistas e seus
públicos, explorando e dando a conhecer as diferentes etapas do
processo criativo.

Na vigésima edição do IMAGINARIUS, entre maio e setembro, serão
apresentadas, no total, doze criações em estreia absoluta, quatro
projetos que integrarão a programação principal do festival, cinco
projetos provenientes da CALL – Chamada de apoio à Criação
Local, um projeto exclusivamente apoiado pela Europa Criativa, o
Orfeo & Majnun e duas criações destinadas ao IMAGINARIUS
Infantil.
Neste segundo momento do IMAGINARIUS, em setembro, já em
pleno espaço público, nas ruas e praças de Santa Maria da Feira, e
com a presença de público, vão ser apresentados os seguintes
espetáculos: Universo Reverso, projeto da Associação Mercador de
Fábulas [PT]; Dendryx – The(D) end “or” Humanity (YX) de
Jeanneth Vieira; Será Sereia?, da Companhia Baileia; e Nova
Refutação do Tempo, de Rina Marques e Sara Ferreira [PT], e ainda
a exibição do filme Youssef, de Telmo Ferreira e Paulo Moreira [PT].

Partindo dos processos criativos em curso, as criações IMAGINARIUS, alcançaram novos territórios e fronteiras, demarcando o
início de relevantes parcerias artísticas que, sublinhando a
criatividade e resiliência das equipas, vieram promover uma
relação simbiótica com entidades formadoras nacionais e
internacionais, fomentando e conectando o trabalho em parceria e
em rede.
DENDRYX – THE (D) END “OR” HUMANITY (YX)
YOUSSEF
UNIVERSO REVERSO
NOVA REFUTAÇÃO DO TEMPO
VARIAÇÕES [ VER PÁG. 21 ]
SERÁ SEREIA? [ VER PÁG. 26 ]
DESPOJOS DA TORRE DE BABEL [ REPOSIÇÃO ]
VERY VERY FUNNY [ REPOSIÇÃO ]
URBAN PANTHEON [ REPOSIÇÃO ]

DENDRYX – THE (D) END “OR” HUMANITY (YX)
JEANNETH VIEIRA [ PT ]

PERFORMANCE
M/16 | 30´ | ESTREIA ABSOLUTA | CRIAÇÃO IMAGINARIUS | ORFEO & MAJNUN

Num futuro muito próximo, os humanos deixaram de acreditar na sua
essência e depositaram toda a sua sabedoria nas máquinas e nos
sistemas de inteligência artificial. O tecido genético misturou-se com o
tecido cibernético e a evolução da nossa espécie seguiu num contexto de
sobrevivência e adaptação. Dendryx é agora o nome mais comum para a
nossa subdivisão e define os "Humanos" como um "mito do passado".

Numa visão poética, o público é convidado a assistir a um dia do
quotidiano desta realidade e a refletir sobre o estado atual do planeta, em
questões primordiais como a sustentabilidade ambiental e as relações
humanas, com imagens de acontecimentos históricos do nosso tempo e
depoimentos da comunidade.
Um projeto artístico e comunitário que teve início em 2018, em Malta –
Capital Europeia da Cultura, ao abrigo do Orfeo and Majnun Project
Program e que encerra com esta criação. Uma proposta da artista
Jeanneth Vieira que integra a participação da comunidade num
espetáculo multidisciplinar que joga com o teatro/performance, os
audiovisuais e a sonoplastia.

A Energia é essencial à sobrevivência e a vida está a um passo de uma...
bateria! Da coleta entre o lixo tecnológico selecionam os equipamentos
de interesse e investigam a sua função/relação com o humano, viajando
pelas memórias do passado e envolvendo o público num universo tão
particular, tão familiar e tão verdadeiro.

09 › 11 SETEMBRO 21:30 QUINTA DO CASTELO
PROGRAMA
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YOUSSEF

TELMO FERREIRA | PAULO MOREIRA [ PT ]
FILME
M/16 | 45’ | ESTREIA ABSOLUTA | CRIAÇÃO IMAGINARIUS | ORFEO & MAJNUN

De todas as lendas relativas ao Castelo de Santa Maria da Feira, a mais
representativa é a de Lia e Youssef. Talvez por se tratar de um amor
impossível entre uma princesa cristã e um príncipe e soldado muçulmano, que decorre no meio de uma disputa por este território ou ainda por
nos trazer à memória outros povos e outras culturas que, em tempos
ancestrais, ocuparam este território.

A lenda de Lia e Youssef será apresentada num contexto dos tempos
atuais, numa narrativa que coloca dois jovens, de culturas e identidades
distintas, na descoberta dos factos e elementos desta história lendária,
acabando, eles próprios, por serem protagonistas da mesma história,
perante as adversidades que o mundo atual lhes coloca para aceitar ou
tolerar o seu sentimento de união, o amor.

O projeto Youssef propõe-nos uma abordagem contemporânea desta
lenda amorosa, fazendo emergir os elementos mitológicos que marcam a
identidade e património imaterial deste território.

09 SETEMBRO ESTREIA + CONVERSA 22:00 10 SETEMBRO 22:00 11 SETEMBRO 22:00 AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
PROGRAMA
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UNIVERSO REVERSO

APOIO À CRIAÇÃO LOCAL 2020

MERCADOR DE FÁBULAS [ PT ]

PERFORMANCE
M/3 | 30´ | ESTREIA ABSOLUTA | CRIAÇÃO IMAGINARIUS

Universo Reverso vive num espaço-tempo onde o mito e a ciência não
conhecem fronteiras e onde a razão e a imaginação dançam juntos num
universo oscilante. Uma sinfonia cósmica que funde a realidade com o

desconhecido. Uma viagem que começa no fim do nosso universo e que
termina no que poderá ser um novo início.

09 › 11 SETEMBRO 22:00 QUINTA DO CASTELO
PROGRAMA
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NOVA REFUTAÇÃO DO TEMPO

APOIO À CRIAÇÃO LOCAL 2021

RINA MARQUES | SARA FERREIRA [ PT ]
PERFORMANCE
M/3 | 30’ | ESTREIA ABSOLUTA | CRIAÇÃO IMAGINARIUS

Nova Refutação do Tempo é uma performance onde a imagem não
existe sem o movimento e o movimento não existe sem a imagem.
Olhando para o espaço público como um lugar de reinvenção e
liberdade, Rina Marques e Sara Ferreira construíram uma performan-

ce feita de memórias e fragmentos, onde fotografia e dança habitam
o mesmo espaço – reescrevendo e reinterpretando não só um corpo,
como também o espaço onde esse corpo se transforma a si mesmo.

09 SETEMBRO 21:00 10 · 11 SETEMBRO 21:00 | 23:00 CLAUSTRO DO CONVENTO DOS LOIOS
PROGRAMA
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DESPOJOS DA TORRE DE BABEL

REPOSIÇÃO DE MAIO 2021

ALEXANDRA COUTO | PAULO PIMENTA [ PT ]
INSTALAÇÃO INTERATIVA [ CONTEÚDOS ONLINE BILINGUES ]
M/3 | CRIAÇÃO IMAGINARIUS

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.

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?

É certo que ciência e tecnologia ajudam à comunicação global, mas o
diálogo intercultural também envolve empatia, intuição...

Que aprendemos nós com os idiomas que nos trouxeram?

Como se adaptaram a Portugal?

09 · 10 SETEMBRO 14:00 › 20:00 11 · 12 SETEMBRO 10:00 › 20:00 QUINTA DO CASTELO
PROGRAMA
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VERY VERY FUNNY

REPOSIÇÃO DE MAIO 2021

RUI PAIXÃO | ANDRÉ COSTA SANTOS |
MARIANA MACHADO [ PT ]
FILME
M/16 | 30’ | CRIAÇÃO IMAGINARIUS

Um palhaço percorre a cidade à procura do seu nariz vermelho.

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.

Da noite para o dia, quantos passos dá um palhaço pelo seu nariz
vermelho?

Um filme de DONA EDITE FILMES
Com Rui Paixão
Figurinos de Miguel Marques

“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

11 SETEMBRO FILME + CONVERSA 19:00 AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | DISPONÍVEL ONLINE C/ AUDIODESCRIÇÃO [ www.imaginarius.pt ]
PROGRAMA
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URBAN PANTHEON

REPOSIÇÃO DE MAIO 2021

TEATRO EM CAIXA [ PT ]
FILME
M/3 | 15´ | 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.

12 SETEMBRO FILME + CONVERSA 19:00 AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
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 apresentou, em
maio, Get Ready, da companhia Two Much, fruto de um processo
de mentoria e criação em residência, desenvolvido no âmbito do
projeto Roundabout Europe.

Love, loss and longing
Orfeo & Majnun é um projeto intercultural, interdisciplinar e
inclusivo, inspirado no mito Grego de Orfeo e Eurydice e na história
árabe de amor entre Layla e Majnun.
Alicerçado nos valores humanos que unem a diversidade cultural
destas duas narrativas, o projeto promove um conjunto de
processos participativos com cidadãos de várias gerações e
contextos culturais e sociais. Enquanto cocriação em itinerância
por várias cidades europeias, em cada território que encontra,
celebra a abrangência e a diversidade das comunidades e dos
seus artistas, que recorrem às mais diversas linguagens para se
expressarem sobre a tríade de emoções que pontua o projeto: o
amor, a perda e o desejo.
Em Santa Maria da Feira apresenta-se de forma integrada na
programação do Imaginarius – Festival Internacional de Teatro de
Rua.
Cofinanciado pelo Programa Europa Criativa da União Europeia, o
projeto Orfeo & Majnun tem como parceiros a European Capital of
Culture Valletta 2018, o Festival d’Aix-en-Provence, o Krakow
International Festival, o La Monnaie / De Munt, o a Operadagen
Rotterdam, Wiener Konzerthaus e o Município de Santa Maria da
Feira.
ÓPERA ORFEO & MAJNUN
ORFEO & MAJNUN NA FLORESTA
ZELINA E MULEY: UM AMOR PERDIDO [ VER PÁG. 11 ]

ÓPERA ORFEO & MAJNUN

CRIAÇÃO COLETIVA ORFEO & MAJNUN [ PT | PL | FR | BE | AT ]
MÚSICA | PERFORMANCE
M/3 | 60’ | ESTREIA NACIONAL | ORFEO & MAJNUN

Orfeo & Majnun é um projeto intercultural, interdisciplinar e inclusivo,
inspirado no mito Grego de Orfeo e Eurydice e na história árabe de
amor entre Layla e Majnun.

Narrada pela perspetiva feminina de Layla & Eurydice, a ópera irá
combinar, através da música e da poesia, os elementos mitológicos
do ocidente com os do oriente, pontuando de vitalidade e paixão
estas duas histórias. A interpretação está a cargo de artistas
internacionais, aquém se juntarão artistas e comunidade locais,
numa união de diversas origens e culturas.

CRÉDITOS DA IMAGEM: PROJETO ORFEO & MAJNUN

Este projeto procurará interpretar as diferenças, as semelhanças e,
sobretudo, as particularidades da visão destas duas culturas, acerca
das temáticas do amor, da perda e do desejo.

12 SETEMBRO 19:00 CINETEATRO ANTÓNIO LAMOSO
PROGRAMA
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ORFEO & MAJNUN NA FLORESTA
ANA RITA LEITE | BIANCA FERREIRA [ PT ]
INSTALAÇÃO
M/3 | ORFEO & MAJNUN

Com esta instalação pretende-se retratar o momento de refúgio e de
angústia dos dois homens que, pela impossibilidade de ficarem com
as suas amadas, se refugiam na natureza, onde vivem em harmonia
com os animais.

Tanto Orfeu como Majnun têm o dom da música e da poesia e
quando falam ou tocam a lira e o alaúde são capazes de encantar
até os animais mais ferozes que, escutando a sua música, os
protegem e não os abandonam.

Esta instalação remete-nos para uma cena ilustrada, representando
a união de vários animais num ambiente sombrio e sereno, um ponto
de cruzamento destas duas histórias de amor.

CRÉDITOS DA IMAGEM: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA

Orfeo & Majnun na Floresta surge a partir do projeto Orfeo & Majnun,
um projeto intercultural e inclusivo inspirado no mito grego de Orfeu
e Eurídice e na história árabe de amor entre Layla e Majnun, que
aborda temas comuns de amor, perda e desejo.

09 · 10 SETEMBRO 14:00 › 20:00 11 · 12 SETEMBRO 10:00 › 12:00 | 14:00 › 20:00 JARDINS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
OFERTA DE KIT PARA CONSTRUÇÃO DE MARIONETA 11 · 12 SETEMBRO (STOCK LIMITADO).
PROGRAMA
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MUNDO IMAGINARIUS

Em complementaridade à criação artística, surge o Mundo
Imaginarius onde a dimensão da criatividade se estende a outros
universos e trabalha com enfoque na participação cidadã,
capacitação, mediação, promoção e acessibilidade, enquanto
valores e práticas cada vez mais pertinentes para os nossos
territórios e comunidades.
SABORES IMAGINARIUS
IMAGINARIUS PARTICIPA
IMAGINARIUS ACESSÍVEL
IMAGINARIUS PRO

SABORES IMAGINARIUS

Porque a gastronomia também é arte, o Festival voltou a desafiar a
restauração local para uma encruzilhada de sabores, privilegiando
menus Imaginarius que tenham por base produtos endógenos e
sazonais, e revelem criatividade na confeção e empratamento.

Adega Monhé, Lago, Taberna do Xisto e Terra Mãe são os quatro
restaurantes oficiais Sabores Imaginarius que, entre 9 e 12 de
setembro, serão os embaixadores da gastronomia criativa, urbana e
de autor pensada especificamente para o Festival.

ADEGA MONHÉ

TABERNA DO XISTO

ENTRADA

PRATO PRINCIPAL

O Fiel Amigo
Inspirado no Castelo de Feira, e com base nos frades do Convento dos
Loios, criámos um novo recheio para o nosso Castelinho, feito com bacalhau
e agriões.

Perna de pato confitada em cerveja, com puré de agrião
e redução de laranja.
Prato confecionado com cerveja artesanal de lúpulo da região de Santa
Maria da Feira, agriões e laranja regionais.

PRATO PRINCIPAL

SOBREMESA

Mitos & Marcas [ Hambúrguer de Peixe & Hambúrguer de Carne ]
Inspirado no Imaginarius e nas culturas da diáspora, criámos este prato,
onde temos o peixe e a carne juntos em dois hambúrgueres suculentos
e deliciosos. O peixe leva tomate, micro legume de agrião, fiambre, queijo
da nossa região, numa arepa assada.
A carne leva tomate confitado com poejo, cogumelos salteados, alface,
queijo da nossa região e fiambre, também este numa deliciosa arepa
assada. Acompanha com espargos salteados.

Bruschetta de regueifa, com queijo, figo e mel.
Sobremesa confecionada com produtos endógenos da região, nomeadamente regueifa regional e mel da Feira.

PROGRAMA

Mini Fogaça com trio de chocolates, mirtilos e framboesas,
e crocante de amêndoas.
Sobremesa com base na nossa Fogaça, enriquecida com mirtilos
e framboesas produzidos na região, finalizado com um toque
de Châmoa.
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TERRA MÃE

LAGO

Este menu foi pensado para que proporcionar uma experiência gastronómica de excelência, baseado numa cozinha moderna, com pratos criativos ricos em sabor, com produtos endógenos e sazonais da nossa terra.

Empenhados na partilha de conhecimentos e reflexão profunda do desafio,
pretendemos garantir uma verdadeira experiência de sabores, com a
confeção de produtos endógenos e locais, bem como mostrar aquilo que
sabemos fazer melhor: surpreender e deliciar o palato mais exigente.

Daqui nasceu uma entrada com um produto de excelência – o foie – aliado
com a fogaça tradicionalmente confecionada nas Terras de Santa Maria.

ENTRADA

Por sua vez, o peixe escolhido não poderia ser melhor selecionado, sendo
que nos encontramos geograficamente próximos do mar. A sua conjugação com os produtos sazonais (os legumes) ligeiramente braseados dão
frescura e vida ao prato, terminado com uma leve e elegante sauce
pétollante.

Tártaro Colorido de Bacalhau
Tártaro de bacalhau com malapo, tostas de fogaça doce e apontamentos
de xarope de Châmoa.

A carne, um prato mais elaborado, igualmente acompanhado com um
produto endógeno da nossa terra, o cogumelo shitake, em risotto bem
cremoso.

Magret de Pato à Santa Maria
Magret de pato com molho, cerveja artesanal e pimenta rosa, tostas de
fogaça e legumes ao vapor (espargos, cenoura, courgete e bimis).

Finalizamos esta experiência com um delicioso e suave cheesecake
cozido com delicadas framboesas da nossa horta.

SOBREMESA

PRATO PRINCIPAL

Paleta de Sabores Imaginarius
Pudim de abóbora, espuma de queijo, gelado de fogaça, pele de tomate
e apontamento de frutos vermelhos.

Assim como o Imaginarius transporta a mente humana para a arte criativa
de rua, nós criamos arte nos nossos pratos, proporcionando uma viagem
sensorial gustativa de excelência.
ENTRADA
Terrina de Foie com Tosta de Fogaça e Maçã.
PRATO PRINCIPAL [ PEIXE ]
Lombo de Robalo do nosso Mar em cama de Legumes
com molho de espumante e batatas novas.
PRATO PRINCIPAL [ CARNE ]
Bife Wellington com cenouras assadas,
cremoso de abóbora e risotto
de cogumelos shitake.
SOBREMESA
Cheesecake cozido com framboesas.
PROGRAMA
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IMAGINARIUS PARTICIPA

IMAGINARIUS ACESSÍVEL

São os primeiros rostos a contactar com o público do Festival.
Proativos, disponíveis e motivados para uma experiência enriquecedora num projeto de referência e dimensão internacional, 75
voluntários, dos 16 aos 74 anos, terão um papel determinante no
acolhimento e encaminhamento do público.

Plural, aberto e universal, o festival Imaginarius prossegue a sua
aposta na disponibilização de ferramentas de apoio à acessibilidade,
garantindo condições para a fruição plena da programação.

Dirija-se a um voluntário e/ou siga as suas recomendações para:
· Bilheteiras
· Informações
· Controlo de entradas
· Encaminhamento para o lugar marcado
· Orientação na saída de cada espetáculo

PROGRAMA
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LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA
O programa do festival estará
acessível em www.imaginarius.pt
com interpretação em LGP.
Os projetos artísticos Youssef e
Retrato terão interpretação em
LGP.

AUDIODESCRIÇÃO
O projeto artístico Very Very
Funny estará disponível
com audiodescrição em
www.imaginarius.pt.

CADEIRAS DE RODAS
A Loja Interativa de Turismo
disponibilizará duas cadeiras de
rodas para empréstimo a pessoas
com mobilidade reduzida.

LUGARES DE MOBILIDADE
REDUZIDA
Todos os espetáculos terão
lugares reservados para público
com mobilidade reduzida.
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IMAGINARIUS PRO

O Imaginarius PRO é a secção do Festival Imaginarius que promove o
contacto entre os profissionais do setor das Artes de Rua, privilegiando o networking entre artistas e programadores.

A sessão Pitch, agendada para 9 de setembro, contará com a
apresentação de projetos que vão estrear de 9 a 12 de setembro ou
tiveram a sua estreia na programação de maio, seguindo-se uma
sessão de esclarecimento entre artistas e programadores.

Na 20ª edição do Festival, o Imaginarius PRO disponibiliza a sua
plataforma de difusão através do meio digital.

O acesso ao Imaginarius PRO é gratuito para todos os profissionais do
setor das Artes de Rua, nacionais e internacionais, mediante inscrição.

PROGRAMA
09:30
Abertura pelo Presidente
da Câmara Municipal
Emídio Sousa
09:45
Apresentação do programa
e formato

Universo Reverso
Mercador de Fábulas [ PT ]

11:30
Intervalo

Youssef
Telmo Ferreira | Paulo Moreira [ PT ] |
Orfeo & Majnun

11:45 › 12:45
Perguntas & Respostas

Very Very Funny
Rui Paixão | André Costa Santos |
Mariana Machado [ PT ]

10:00
Apresentação Pitch

Ulisses
Auéééu – Teatro [ PT ]

Será Sereia?
Baileia [ PT ]

Urban Pantheon
Teatro em Caixa [ PT ] |
Orfeo & Majnun

Variações
Instituto Nacional das Artes
do Circo [ PT ]

11:45
Será Sereia?
Baileia [ PT ]
Variações
Instituto Nacional das Artes
do Circo [ PT ]
Nova Refutação do Tempo
Rina Marques | Sara Ferreira [ PT ]
12:00
Dendryx – The (D) End “or”
Humanity (YX)
Jeanneth Vieira [ PT ] |
Orfeo & Majnun
Universo Reverso
Mercador de Fábulas [ PT ]

O Cubo
Elisabete Sousa | Diogo Martins
[ PT ]

Nova Refutação do Tempo
Rina Marques | Sara Ferreira [ PT ]
Dendryx – The (D) End “or”
Humanity (YX)
Jeanneth Vieira [ PT ] |
Orfeo & Majnun

09 SETEMBRO 09:30 › 13:00 www.imaginarius.pt
PROGRAMA
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12:15
Youssef
Telmo Ferreira | Paulo Moreira [ PT ] |
Orfeo & Majnun
Very Very Funny
Rui Paixão | André Costa Santos |
Mariana Machado [ PT ]
Ulisses
Auéééu – Teatro [ PT ]
12:30
Urban Pantheon
Teatro em Caixa [ PT ] |
Orfeo & Majnun
O Cubo
Elisabete Sousa | Diogo Martins
[ PT ]
12:45
Encerramento pelo Vereador
da Cultura, Turismo, Bibliotecas
e Museus
Gil Ferreira

INFORMAÇÕES

BILHETEIRAS

LOCAIS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
Inscrição para espetáculos e projetos artísticos, através de formulário disponível em www.imaginarius.pt.
Levantamento de bilhetes no próprio dia [ até uma hora antes do espetáculo ].
PORTO CARVOEIRO
Dia 04 setembro - 16:00 › 22:00

CASA DO MOINHO
Dia 09 setembro – 19:00 › 21:00
Dia 10 setembro – 20:00 › 22:00
Dia 11 setembro – 09:00 › 22:00

Douro Mar Íntimo – Por Mares Nunca [de Artes] Navegados
Artelier? Teatro de Rua [ PT ]

Variações
Instituto Nacional das Artes do Circo [ PT ]

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Dia 09 setembro - 14:00 › 22:00
Dia 10 setembro - 14:00 › 22:00
Dia 11 setembro - 08:00 › 22:00
Dia 12 setembro - 08:00 › 19:00

CASA DOS CHOUPOS
Dia 11 setembro – 16:30 › 18:30
Dia 12 setembro – 16:30 › 18:30

Será Sereia?
Baileia [ PT ]

Sinfonia das Hortas
Orquestra Criativa [ PT ]

As Bailias da Guerreira Rani – Uma lenda da Índia
Kajal Ratanji [ PT ]

LOJA INTERATIVA DE TURISMO
Dia 10 setembro – 10:00 › 23:00
Dia 11 setembro – 10:00 › 23:00
Dia 12 setembro – 08:00 › 20:00

A Euridice e Eu
Companhia Terpsichore [ PT ]

Oops!
Teatre Mòbil [ ES ]

Youssef
Telmo Ferreira | Paulo Moreira [ PT ]

MUSEU DO CONVENTO DOS LOIOS
Dia 09 setembro – 19:00 › 22:00
Dia 10 setembro – 19:00 › 22:00
Dia 11 setembro – 14:30 › 22:00
Dia 12 setembro – 14:30 › 16:30

Very Very Funny
Rui Paixão | André Costa Santos | Mariana Machado [ PT ]
Urban Pantheon
Teatro em Caixa [ PT ]

Dendryx – The(D) end “or” Humanity (YX)
Jeanneth Vieira [ PT ]

Retrato
Lab Indança [ PT ]

Universo Reverso
Mercador de Fábulas [ PT ]

Ulisses
Auéééu – Teatro [ PT ]

Nova Refutação do Tempo
Rina Marques | Sara Ferreira [ PT ]

CINETEATRO ANTÓNIO LAMOSO
Dia 10 setembro – 16:00 › 22:30
Dia 11 setembro – 16:00 › 22:30
Dia 12 setembro – 16:00 › 19:00

MAIS INFORMAÇÕES
Horário 09:00 › 20:00
Contacto 960 455 119

O Nome da Rosa – A Burning Man Honoraria Art
Artelier? Teatro de Rua [ PT ]
Rasto
Erva Daninha [ PT ]
PROGRAMA
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EQUIPA

Organização
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
Direção Executiva
Gil Ferreira
Apoio à Direção Executiva
Elisabete Cardoso
Joana Lourenço
Gestão de Projeto
Elsa Sousa
Secretariado
Isaura Santos
Programação
Pedro Nuno Santos [ prog. principal]
Telma Reis Luís [ criações ]
Sara Martins [ infantil ]
Maria João Pinto [ infantil ]
Mediação
Telma Luís
Sabores Imaginarius [ gastronomia ]
Paula Magalhães
Imaginarius Pro [ profissionais ]
Bárbara Santos

Produção
Andrea Valente [ coordenação ]
João Matos [ direção de cena ]
João Miguel Ferreira [ produção ]
Pedro Oliveira [ produção ]
Assistentes de Produção
Diana Santos
Fábio Reis
Liliana Santos
Maria Manuel Pinto
Telma Pereira
Segurança
Adriana Teixeira [ coordenação ]
Manuel Teixeira

Assessoria de Imprensa
Célia Cruz
Isabel Ferreira
Design
José Vinhas
Vídeo
Pedro Alves
Website
Sofia Tavares
Redes Sociais
Mariana Fernandes
Traduções
Vítor Magalhães

Meios Audiovisuais
Humberto Teixeira
Carlos Ferreira

Voluntariado
João Silva
Liliana Freixo
Andreia Casimiro

Projetos Comunitários
Lisete Costa
Carla Palhares
Projeto Orfeo & Majnun
Elsa Sousa
Telma Luís
Anita Bastos

Acessibilidades
Paula Magalhães
Catarina Bento
Rosário Meneses

Comunicação
Gilda Sá

Informações e Acolhimento
Sara Andrade
Cláudia Cadete

Relações Públicas
Suzete Monteiro

Bilheteiras
Mónica Leite
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organização

parceiro média

apoio institucional

redes internacionais

patrocinadores

parceiros internacionais

parceiro tecnológico

