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--Salto!
Coprodução!TOK´ART!–!Plataforma!de!Criação,!Teatro!Viriato,!TNSJ!Porto!

Estreia!a!28!de!Junho!de!2013!no!Teatro!Nacional!São!João!Porto!!

 

 
 
Direção-Artística-|Coreografia-
André!Mesquita!

 
Espaço-Cénico-
André!Mesquita!(execução!de!esferas,!Xana!Monteiro)!

 
Luzes-
Nuno!Salsinha!|!André!Mesquita!

 
Figurinos-
André!Mesquita!

 
Música-
Miguel!Oliveira!|!David!Lang!|!Adam!Tendler!

 
Assistente-de-Coreografia-
Filipa!Peraltinha!

 
Intérpretes!
Teresa!Alves!da!Silva!|!Miguel!Oliveira!

!

 
Em! Salto,! o! coreógrafo! reincide! no! diálogo! das! possibilidades! entre! o! pensamento! contemporâneo! e! o!

corpo.! No! toque! descontínuo! das! ideias! e! na! sua! tradução! no! elemento! “encantado”! do! corpo! em!

movimento,!encontramos!o!que!parece!ser!uma!contrariedade:!um!corpo!de!dança!e!de!desejo!traduzível.!

Corpo!de!salto,!salto!que!é!matéria!do!pensamento,!salto!–!ele!próprio!pensamento.!

 
Teaser:!https://vimeo.com/83428216!

Vídeo!completo!:https://vimeo.com/75023377!7!Password:!SALTO_2013



TRÊS.-QUE-SÃO-DOIS.-QUE-É-UM-SALTO.!
Sara!Gomes!|!jornalista!

 
 
1.!

 

No! início!há!a!pesquisa.!É!o!primeiro!salto.!André!Mesquita!procura!uma! frase,!uma! ideia,!um! impulso.!

Quer! um! sentido,! mesmo! que! descontínuo,! para! o! Salto! que! o! Teatro! Nacional! São! João! lhe! propôs.!

Encontra7o! na! “dobra! deleuziana! do! pensamento”.! Começa! o! primeiro! ensaio! sentado! no! chão! com! os!

bailarinos,! Teresa!!e! Miguel,! a! ler.!!Diz:!!“Jamais! entenderei! como! se! pode! saltar! para! fora! da! génese,!

quaisquer!que!sejam!os! seus!abismos!ou! impasses! (ou!precisamente!devido!a!eles).!Mas!entendo!que!a!

disposição!!é!!uma!!dobra!!contemporânea!!da!!própria!!génese,!!que!!esta,!!por!!sua!!vez,!!deve!!desdobrar.!

Entendo!portanto!que,!com!a!dobra,!trata7se!também!de!um!salto”.!É!o!professor!francês!de!filosofia!Jean7!

Luc!Nancy!quem!aqui!decifra!Deleuze.!
 

O!texto!faz!parte!do!livro!Gilles!Deleuze:!Uma!Vida!Filosófica,!coordenado!por!Éric!Alliez.!

Está! sugerido! o! caminho.! O! primeiro! de! muitos.! “Não! é! o! mais! importante! mas! será! tão! importante!

quanto! todos! os! outros! pontos! de! trabalho.”! André! Mesquita! deixa! os! bailarinos! sozinhos.! Quer! que!

“brinquem”! com! a! ideia! de! transposição! do! córtex! cerebral,! do! osso! como! barreira! física,! de! salto! do!

pensamento.!Entre!20!a!30!minutos.!É!o!tempo!que!Teresa!e!Miguel!têm!para!seguir!o!trilho!indicado!pelo!

coreógrafo.! “Cada!um!brinca!com!a!sugestão.!Assim!enriquecemos!o!processo!constantemente.”!To!play!

and! not! to! act?! “Absolutamente!! Brincar,! brincar,! brincar...! Para!mim,! tem!muito! a! ver! com! o! processo!

mental!e!com!a!liberdade!nesse!mesmo!processo,!a!contínua!experimentação!e!a!imaginação.”!
 

Em!tempos,!para!outras!coreografias,!André!chegou!a!espalhar!folhas!com!textos!de!filósofos!pela!sala!de!

ensaios.!Eram!palavras!que!iam!de!encontro!ao!que!queria!explorar.!Não!esconde!que,!para!ele,!a!dança!é!

ela! própria! uma! filosofia.! “As! problemáticas! são! comuns,! questiona7se! o! todo! e! depois! há! um! evento!

importante!!que!!tem!!a!!ver!!com!!o!!que! se!!descobre,!!com!!o!!corpo!!em!!unidade!!com!!a!!mente.!!Não!!há!

paradoxo,! porque! de! facto! está! tudo! ligado.! A!Martha!Graham! escreveu! sobre! isso,! o!William! Forsythe!

também,!e!tantos!outros.!A!complexidade!é!extrema!”!
 

De!volta!à!sala!de!ensaios,!André!Mesquita!senta7se!no!chão,!de! frente!para!os!bailarinos.!Encosta7se!ao!

espelho!que!ocupa!uma!das!paredes!da!sala.!Observa.!Os!corpos,!os!gestos,!os!olhares!de!Teresa!e!Miguel!

transformam7se.!!!Experimentam!!!sensações,!!!imaginam!!!mundos,!!!brincam!!!com!!!os!!!movimentos.!!!O!

coreógrafo!avisa:! “Enfatizem,!mas!não!sejam!demasiado! figurativos”.!Aqui!não!se! contam!histórias.!Não!

há! um! princípio,! nem! um! meio,! nem! um! fim.! “Mas! há! narrativas! e! também! narrativas! do! corpo.! São!

códigos! técnicos! que! estão! ao! serviço! da! sugestão! do! que! se! procura.”! Acrescenta:! “Existe! muito!

conhecimento! nestes! corpos! que! dançam.! Há,! por! isso,! a! assimilação! de! anos! de! experiência! em!

confluência!com!este!presente.!É!um!todo.”!
 

2.!

Não!quer!um!gesto!delicado.!Não!quer!um!movimento!perfeito.!Não!quer!a!harmonia!do!ballet!clássico.!

Interessa7! 7lhe!!a!!explosão.!!A!!rudeza.!!O!!impulso!!e! a! transferência.!!É!!o! quinto!!dia!!de!!ensaios.! André!

Mesquita!continua!um!jogo!de!improvisação!com!os!dois!bailarinos.!Este!Salto!é!um!dueto!ou!um!solo!a!

dois?!Ainda!não! tem!a! certeza.!Diz!que! lhe! faz! cada! vez!mais! sentido!que!os!dois! sejam!um! só,! a! outra!

parte!!um!!do!!outro,!!o!!espelho!!onde!!se!!espelham.!!“Como!!se!!num!!deles!!se!!iniciasse!!o!!impulso!!do!

pensamento!e!no!outro,!imediatamente,!se!transformasse!esse!pensamento!numa!imagem,!e!vice7versa.”!

Se!o!que!se!vê!neste!Salto!é!um!homem!ou!uma!mulher,!é! indiferente.!Não!há!a!definição!de!um!género!

masculino!ou! feminino.! “Não! creio!que! as! questões!de! género! sejam!muito! importantes!neste! trabalho,!

dado! que! um! dos! impulsos! é! os! intérpretes! serem! observadores! de! si! próprios,! matéria! de! si! fora! do!

corpo.”!Impõe7se!a!questão:!Mas,!os!pensamentos,!se!os!ouvíssemos,!não!teriam!um!género?!“Não!estes...”!

O! coreógrafo! pede! aos! bailarinos! para! repetirem! os! movimentos.! Diz! para! levarem! o! tempo! que!

precisarem,!que!sentirem!necessário!para!este!“salto”.!Eles!obedecem.!Movem7!7se!como!se!estivessem!a!

ser! vistos! em! câmara! lenta.! André! Mesquita! volta! a! dar! indicações.! Agora! quer! que! ambos! assumam!

movimentos!que!deformem!as!suas! figuras.!Quer!que!se!manipulem!mutuamente.!Que!se! liguem!um!ao!

outro.!Que! se! separem.!Os! corpos! assumem!velocidade.! Lutam,! gesticulam.! É! necessário!voltar! a!parar.!

Respirar,!respirar,!respirar.!

Nesta!fase!dos!ensaios!nada!está!ainda!articulado.!Mas!é!assim!mesmo.!Para!já,!André!Mesquita!sabe!que!

é!!!prematuro!!!tirar!!!conclusões.!!!Evita!!!fazê7lo.!!!O!!!seu!!!processo!!!de!!!criação!!!ainda!!!está!!!no!!!início.



“Essencialmente,!continuo!a!pesquisar!e!isso!é!algo!que!vai!acontecer!até!ao!fim.!O!fim!que!não!é!nunca!

para!mim!um!fim,!mas!algo!que!culmina!com!a!primeira!apresentação,!com!a!estreia.”!

3.!

Miguel!Oliveira,!bailarino,!35!anos.!É!a!primeira!vez!que!trabalha!com!o!coreógrafo!André!Mesquita.!Este!

Salto,!para!si,! significa! “um!momento”.!Pouco!mental,!mais!prático,!Miguel!confessa7se.!Diz!que!o!maior!

desafio!durante!o!processo!de!criação!com!o!coreógrafo!foi!entrar!na!cabeça!dele,!perceber!como!poderia!

transformar! os! impulsos,! as! sugestões,! as! intenções.! Mas! é! no! improviso,! no! “processo! em! aberto”! de!

André!Mesquita!que!se!sente!desafiado!a!jogar.!A!ir!mais!além,!para!lá!de!si.!“Em!termos!de!movimentos!já!

foi!tudo!feito;!trata7se!apenas!de!encontrar!o!que!é!mais!honesto!em!relação!ao!que!se!quer!transmitir.”!O!

bailarino! também! preparou! uma! composição!musical! para! esta! coreografia.! Após! cerca! de! dez! anos! a!

viver!em!Haia,!onde!integrou!

o!Nederlands!Dans!Theater!e!estudou!bateria,!Em!1999!integrou!o!Nederlands!Dans!Theater!este!é!o!salto!

que!marca!o!seu!regresso!a!Portugal.!“Tornei7me!bailarino!porque!era!divertido,!depois!esqueci7me!disso.!

Parei.!Mas!este!Salto!tem7me!provado!que!não!me!enganei.!Dancing!it’s!fun.”!
 

4.!

Teresa! Alves! da! Silva,! bailarina,! 36! anos.! Trabalha! com! André! Mesquita! desde! que,! em! 2006,! ambos!

fundaram!!a!!TOK’ART!!–!!Plataforma!!de!!Criação.!!Este!!Salto,!!para!!si,!!significa!!“transcendência”.!!“Há!

momentos!em!que!não!estou!em!mim,!em!que!me!sinto!a!sair!do!corpo,!a!transferir7me!para!o!Miguel,!a!

elevar7me! para! lá! do! meu! físico.! Como! se! o! corpo! já! não! me! pertencesse.”! Foi! após! o! fim! do! Ballet!

Gulbenkian,!do!qual!Teresa!fazia!parte,!que!a!bailarina!começou!a!trabalhar!com!André!Mesquita.!“Ele!já!

sabe!onde!vai!buscar!as!minhas!emoções!e!sensações.! Já!sabe!como!e!onde!me! levar.!Há!momentos!em!

que!!me!!vejo!!onde!!nunca!!pensei! que! iria.”!!O! processo! do!!coreógrafo!!é7lhe! familiar,!!mas! o! desafio! é!

igualmente!!permanente.!!Com!!ele,!!partilha!!histórias,!!descobre!!filósofos!!e! textos.!!“Às!!vezes,!!é! mais!!a!

procura!de!uma!ideia!do!que!de!uma!história.”!Acrescenta:!“O!André!tem!um!mundo!muito!próprio,!onde!

não!há!lugar!para!distracções.!A!concentração!tem!de!estar!sempre!elevada!e!não!podemos!tornar7!7nos!

mecânicos.”!
 

5.!

Desliga! as! luzes.! “Podem! começar! a! viagem”,! diz! André.! Teresa! e!Miguel,! quase! lado! a! lado,! caminham!

devagar,! com! as! costas! prostradas.! A! memória! dispara.! Segue! o! impulso.! O! primata,! a! sua! evolução,!

invade!o!imaginário.!
 

Passaram7se!15!dias!desde!o!início!dos!ensaios.!Adensou7se!a!questão!da!génese!do!pensamento,!da!vida.!

“Há!sempre!uma!imagem!do!primata!no!que!faço,!até!porque!agrada7me!que!essa!mesma!imagem!possa!

ter!outra!tradução!para!quem!vê.”!Tradução!livre,!portanto.!

O!impulso!aqui!também!é!dirigido!ao!público.!O!que!ele!vê,!sente!ou!imagina!não!é!ditado!pelo!coreógrafo.!

A!viagem!continua.!Do!primata!aos!super7heróis.!Quem!são!eles?!“Os!super7!7heróis!são!os!intérpretes!em!

constante!processo!de!auto7superação.!A!gravidade!enquanto!gémeo!do!corpo!e!as!muitas! leis!da! física!

constantemente!desafiadas!pelo!bailarino.!Não!estou!a!dizer!nada!de!novo,!Forsythe!já!o!referia!também.”!

Físico!versus!física.!É!esta!potencialidade!do!corpo!que!se!questiona:!o!salto!que!ele!permite,!mas!também!

encerra!em!si.!

Outra! paisagem.! Dois! corpos! no! chão,! deitados.! Levantam7se,! lentamente.! Caminham! em! direcções!

diferentes,! mas! não! opostas.! Encontram7se.! E,! de! repente,! o! choque.! É! a! colisão! dos! corpos! –! ou! dos!

pensamentos.!É!a!colisão!vista!em!reverso.!Os!corpos!envolvem7se,!afastam7se.!Mal!se!ouve!a!respiração.!

Mal! se! consegue! continuar! a! respirar.! A! linha! de! movimentos,! a! anatomia! da! colisão! torna7se!

cinematográfica.!
 

A! uma! semana! da! estreia! no! Porto,! André! reconhece! que! este! Salto! é! um! “mergulho”! de! vários! saltos.!

“Não! há! um! só! tema!!de! salto.”! A! música! que! acompanha! esta! viagem! também! é! assim.! David! Lang,!

Eluvium,! Adam! Tendler,! Miguel! Oliveira.! São! eles! que! se! juntam! à! pauta! desta! coreografia.! “Os! temas!

musicais! que! escolhi! sugerem7me! vários! tipos! de! salto.! Os! saltos! entre! a! infância! e! a! idade! adulta,! o!

pensamento! e! a! acção,! as! repetições.”! Começou! hoje! a! junção! do! que! o! coreógrafo! chama! de! suas!

“paisagens”.! “Sei!que!a! ordem!podia! ser!outra,! talvez!ainda!venha!a!mudar,!mas!para! já! faz7me!sentido!

assim.”!Um!solo,!o!de!Teresa.!Depois!outro,!o!de!Miguel.!“Pode!ser!um!padrão,!mas!geralmente!prefiro!dar!

tempo!ao!intérprete!para!respirar!em!palco!antes!de!saltar!para!dentro!da!cadência!de!uma!coreografia.”!
 

Ouve7se:!“Spinning!like!a!ghost...”!O!Salto!é!agora



Ensaios-Sobre-Sombras-O-Jogo-de-Sombras!
Na-Dança-Contemporânea!

 
 
Daniel!Tércio!|!crítico!de!dança!e!professor!universitário!

 
 
 
Este!é!um!trabalho!de!delicados!equilíbrios!entre!o!som!e!a!luz,!entre!os!movimentos!e!as!velocidades!dos!

performers,!entre!um!e!outro! corpo,!entre!a!memória!e!a! inscrição!contemporânea.!SALTO!acontece!na!

fina!película!que!separa!e!liga!Yin!e!Yang.!É!verdade!que!apresenta!e!evoca!certas!disciplinas!orientais.!E!

que!preenche!de!tempo!o!olhar!do!espectador,!alcançando!outros!sentidos,!que!não!apenas!o!visual,!nem!

apenas!o!auditivo.!Interroguemos!então!a!velocidade!deste!trabalho!de!André!Mesquita.!

 
Comummente,!alguém!é!mais!veloz!quando!atravessa!um!certo!espaço!num!tempo!mais!curto!do!que!o!

outro! que! demora! mais! a! fazê7lo.! Imagine7se! que! para! aquele! que! é! mais! veloz,! graças! a! uma! certa!

disciplina!muscular,!se!expande!o!espaço,!como!uma!malha!imensa.!Ele!é!ainda!veloz,!mas!a!velocidade!é!

apenas!dele,!interior,!secreta,!enquanto!que,!para!o!exterior,!ele!pode!parecer!agora!estranhamente!lento.!

Assim!é!com!SALTO.!

 
Girando(como(um(fantasma(no(fundo(de(um(poço,(sou(caçado(por(todo(o(espaço(que(eu(viverei(sem(ti.!

 
Mesmo!que!não!exista!lugar!para!mudanças!bruscas,!o!fluxo!energético!torna!preciso!este!ensaio!que!se!

organiza!sobre!um!fundo!de!afetos!e!de!memórias.!Estive(a(examinar(cadernos(de(notas(da(minha(infância:(
são( pedaços( de( uma( vida( distante( sem( forma( nem( significado.! A! par! com! a! voz,! que! se! rebate! sobre! si!
mesma,! acentuando! os!movimentos,! a! dramaturgia! propõe! complementaridades! entre! a! iluminação! do!

palco,!a!sonoridade!e!os!corpos.!Passam!estes!de!zonas! luminosas!para!zonas!sombrias,!ou!são!as!zinas!

que!passam!sobre!os!corpos.!Na!verdade,!existe!um!trabalho!sobre!a!profundidade!do!ser!e!do!encontro.!

Entre! o! Eu! e! o! Tu.! Um! trabalho! de! perseguição,! de! evocação! e! de! recorrências.! Um! ensaio! que! funda!

delicadas!películas!de!sombra!e!de!luz.!

 
A!luz!que!chega!depois!da!noite.!A!madrugada!forma7se!na!periferia!da!retina.!

 
 
 



 
 
 

 
Fotos:!João!Tuna
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André-Mesquita!

 
Nasceu&em&1979.&Fez&a&sua&formação&artística&na&Academia&de&Dança&Contemporânea&de&Setúbal&e&na&
Companhia)Nacional)de)Bailado)(Lisboa).)Iniciou)a)sua)carreira)como)bailarino)na)CeDeCe)(Setúbal))e)na)
Companhia)Portuguesa)de)Bailado)Contemporâneo)de)Vasco%Wellenkamp.%Desenvolve%uma%atividade%
independente'desde'2006,'ano'em'que'cessou'funções'como'bailarino'solista'e'professor'residente'na'Tanz'
Companie!do!StadtTheater!Hildesheim!(Alemanha).!

Fundador(da(TOK’ART(–!Plataforma)de)Criação,)partilha)a)respetiva(direção(artística(com(Teresa(Alves(da(
Silva&e&nela&desempenha&também&as&funções&de&coreógrafo&associado.!
Coreografou)em)companhias)como,)o)Ballet)Real)da)Flandres)(Antuérpia),)o)Balé)da)Cidade)de)São)Paulo,)o)
Danish!Dance!Theater!(Copenhaga),%a%Companhia%Portuguesa%de%Bailado%Contemporâneo%e%o%Tanz%Luzern%
Theater'(Suíça),'entre'outros.'Em'2009'foi'galardoado'com'o'prémio'Uncontainable'II'do'Ballet'Real'da'
Flandres)(direção)artística)de)Kathryn)Bennetts))e)também)como)coreógrafo)no)13th!International!Solo7
Tanz7Theater!Festival!de!Estugarda.!

Foi!artista!residente!do!Centro!Cultural!do!Cartaxo!de!2007!a!2011.!!

Em#Portugal#tem#criado#através#da#TOK’ART#e#em#parceria#com#a#EGEAC,#o#Teatro#Maria#Matos,#o#Teatro#
Viriato,!o!Teatro!Nacional!São!João!do!Porto!e!a!Companhia!Nacional!de!Bailado.!

!

Artista!residente!no!Teatro!Viriato!(2013/2015).!

!

Em!2014!criou!Heaven7!ou!ainda,!tu.!(Viseu),!Romeu!e!Julieta!para!o!Ballet!da!Cidade!de!Niterói!(Rio!de!

Janeiro)!e!Salto,!peça!distinguida!pela!Sociedade!Portuguesa!de!Autores!com!o!prémio!de!melhor!coreografia!

do!ano!2014.!

!

Coreógrafo!na!Ópera!Salomé!com!encenação!de!Livia!Sabag!e!regência!de!John!Neschling.!Trabalhou!com!a!

soprano!Nadja!Michael!e!com!o!Balé!da!Cidade!de!São!Paulo.!!Estreia!em!Setembro!de!2014!no!Theatro!

Municipal!de!São!Paulo.!

!

A"crítica"portuguesa"e"estrangeira"tem"conferido"rasgados"elogios"ao"seu"trabalho"por"força"de"uma"maior"
qualidade!sensitiva!e!de!originalidade.!

-
Teresa-Alves-da-Silva!

 

Teresa!Alves!da!Silva!nasceu!em!1977!em!Lisboa.!Fez!formação!na!Academia!de!Dança!Contemporânea!de!

Setúbal.!Bailarina!fundadora!da!CeDeCe,!destacou7se!em!quase!todo!o!seu!repertório.!
 

Integrou!o!Ballet!Gulbenkian!entre!1997!e!2005!sob!a!direcção!artística!de!Iracity!Cardoso!e!Paulo!Ribeiro!

(bailarina!principal)!e!a!Companhia!Atterbaletto!em!2004!sob!a!direcção!artística!de!Mauro!Bigonzetti.!
 

Dançou!obras!de!Jiri!Kylián,!Ohad!Naharin,!Rui!Horta,!Itzik!Galili,!Jan!Kodet,!Paulo!Ribeiro,!Olga!Roriz,!

Rodrigo!Pederneiras!e!Vera!Mantero,!salientando!os!trabalhos!realizados!com!Mats!Ek!(Solo!for!Two),!

Angelin!Preljocaj!(Annunciation),!Didy!Veldman!(See!Blue!Through),!Mauro!Bigonzetti!(Cantata)!e!Stijn!

Celis!(Paradise!Pradice).!
 

Em!2002!participou!na!peça!“!A!Parede”!de!Miguel!Moreira!(Útero).!

Integrou!de!2005!a!2007!a!Companhia!Portuguesa!de!Bailado!Contemporâneo!sob!a!direcção!artística!de!

Vasco!wellekamp!e!Pedro!Goucha.!

Fundou!com!André!Mesquita!a!TOK’ART!–!Plataforma!de!Criação!onde!se!tem!destacado!como!intérprete!

(Como!é!bom!tocar7te,!Cinderela,!Slow,!I!hope!not!to!fall,!O!último!lugar,!The!Who!and!The!What,!Made!in!

Time,!Foreword,!Landscape!with!Figures,!WORK,!Suggestions!For!walking!Alone!,!Vertical!,!You!Never!

Know!How!things!Are!Going!To!Come!Together!e!Salto).!

Em!Março!de!2009!conquistou!o!primeiro!prémio!de!interpretação!com!o!solo!Lake,!coreografia!de!André!

Mesquita!,!no!13º!International!Solo7Tanz7Theater.!

Foi!intérprete!de!Milk,!criação!de!André!Mesquita!que!integrou!a!V!Gala!Internacional!de!Bailado!da!

Companhia!Nacional!de!Bailado!(CNB).!

A!convite!da!bailarina!Sylvia!Rijmer!participou!como!intérprete!e!estreou!Every.Body.Hunts!no!estúdio!

da!Companhia!Olga!Roriz!e!posteriormente!no!Centro!Cultural!do!Cartaxo!e!no!Centro!Cultural!de!Belém!

–!Black!Box.!
 

Em!2011!foi!assistente!e!ensaiadora!da!peça!A!Terceira!Sugestão,!do!coreógrafo!André!Mesquita!para!a!

Companhia!Portuguesa!de!Bailado!Contemporâneo.



No!ano!de!2012!participou!na!peça!Estado!de!Excepção!de!Rui!Horta!com!os!actores!Pedro!Gil,!Miguel!

Borges!e!Anton!Skrzypiciel!com!música!de!David!Santos!(Noiserve).!

Em!2013!remontou!a!peça!See!Blue!Through!da!coreografa!Didy!Veldman!para!a!Phoenix!Dance!Theatre7!

Leeds.!Recentemente!esteve!em!digressão!com!a!peça!Salto!de!André!Mesquita!e!Jim!de!Paulo!ribeiro.!

A!crítica!tem!inscrito!o!seu!trabalho!de!interpretação!como!uma!referência!de!grande!expressão!poética,!

sensibilidade!e!exímio!rigor!técnico.!

 
 
Miguel-Oliveira!
Miguel!Oliveira!nasceu!em!1977.!Fez!formação!na!Academia!de!Dança!Contemporânea!de!Setúbal!e!

terminou!os!seus!estudos!no!ano!de!1994.!No!mesmo!ano!foi!convidado!a!integrar!o!elenco!da!CeDeCe.!

Integrou!o!Ballet!Gulbenkian!entre!1996!e!1998!sob!a!direcção!artística!de!Iracity!Cardoso.!Dançou!obras!

de!Oscar!Araiz,!Nacho!Duato,!Itzik!Galili,!Rui!Horta,!Ohad!Naharin,!William!Forsythe,!Stijn!Celis,!Tero!

Saarinem,!Jiri!Kylián!entre!outros.!
 

Em!1999!integrou!o!Nederlands!Dans!Theater!(NDT!2)!e!em!2002!o!NDT!1.!Dançou!obras!de!Jiri!kylián,!

Mats!Ek,!William!Forsythe,!Ohad!Naharin,!Hans!van!Manen,!Paul!Lightfoot,!Sol!León,!Crystal!Pite,!Johan!

Inger,!Angelin!Preljocaj,!Regina!Van!Berkel,!André!Gingras,!Orjan!Andersson,!Joe!Kanamori,!Alexander!

Ekman,!Marguerite!Donlon.!
 

Desde!2009!trabalha!como!freelancer.!Participações!especiais!no!Holland!Dans!Festival!e!no!17º!Dance!

Festival!de!Cannes.!

 
 
Nuno-Salsinha!

 

É!formado!em!Montagem!para!Cinema!pela!Escola!Superior!de!Teatro!e!Cinema!de!Lisboa.!

Inicia!a!sua!actividade!profissional,!na!área!de!iluminação,!em!1989!na!montagem!e!supervisão!de!

sistemas!de!iluminação.!

Foi!desde!1997!até!à!sua!paragem!em!2006!o!Iluminador!responsável!no!projecto!musical!Madredeus.!

Desenvolveu,!coordenou!e!acompanhou!projectos!de!iluminação,!para!artistas!como!José!Peixoto,!António!

Chainho,!Rodrigo!Leão,!Cristina!Branco,!Mayra!Andrade,!Jacinta,!Santos!e!Pecadores,!Rádio!Macau,!

Anonimato,!Coca7Cola!Portugal!a!Cantar!2004,!Dead!Combo,!Lucia!Moniz,!Nneka.!

Em!Dança!Colaborou!com!a!Companhia!DançArte,!Companhia!de!Dança!Contemporânea,!Companhia!de!

Dança!de!Almada,!Companhia!de!Dança!de!Évora,!e!TOK’ART.!Trabalhou!com!coreógrafos!como!André!

Mesquita,!Gagik!Ismailian,!Paulo!Ribeiro,!Andrea!Diegues,!Sofia!Belchior,!Maria!Franco,!Peter!Michel!

Dietz,!entre!outros.!

Em!Teatro,!desenvolveu!em!colaboração!com!a!companhia!de!teatro!O!Bando,!o!projecto!de!iluminação!

para!o!espectáculo!“Pino!do!Verão”!apresentado!na!edição!de!2003!do!FIAR,!em!Palmela.!Na!edição!de!

2002!cria!a!instalação!de!iluminação,!de!um!espaço!público.!
 

Em!2005!forma,!em!colaboração!com!Miguel!Ramos,!a!Tela!Negra,!onde!continuam!a!colaboração!com!a!

maioria!dos!artistas!e!desenvolvem,!em!parceria,!projectos!para!o!Festival!Músicas!do!Mundo!(Sines,!

2005),!Festival!de!Ópera!de!Óbidos!(2009),!Festival!de!Jazz!da!Fundação!Gulbenkian!(2010),!Festival!

Sintra!Misty!(2010!e!2011),!Festival!Música!na!Cidade!(2006),!entre!outros.



Necessidades-técnicas!
(para!uma!cena!útil!de!12m!por!14m)!

 
·                    Cena!
Linóleo!Preto!dimensionado!à!área!de!Cena!(acima!referida)!

Cena!preta!sem!pernas!(pendente!de!decisão!no!local)!

 
·                    Iluminação!
Convencional!
33!Pcs!1000W!(com!palas)!

 
02!Par64!1000W!–!CP60!

11!Par64!1000W!–!CP62!

 
36!Recortes!1000W!

20!Recortes!575W!

07!Recortes!2000W!

 
10!Svobodas!de!9!Lampadas!

 
Suportes!
10!Torres!laterais!

04!bases!de!chão!

 
Efeitos!
01!Máquina!de!Haze!

 
Dimmers!
120!Canais!de!10A!(2200W)!cada!

 
Mesa!
01!Programável!por!sequência!e!com!no!mínimo!12!sub!masters!

 
Filtros!
#!como!descriminado!na!Planta.!Todos!de!referencia!LEE.!

 
·                    Som!
Sistema!de!P.A.!dimensionado!ao!espaço!e!devidamente!calibrado!

Monitores!suficientes!para!cobrir!todo!o!palco!

02!Leitores!de!CD!

01!Via!preparada!para!ligar!um!MACBOOK!

01!Via!de!TalkBack!+!Micro!

01!Mesa!de!mistura!mínimo!8!vias,!2!Aux!

 
·                    Cena-Preta!
02!Fundos!pretos!dimensionados!á!cena!

01!Tule!Preto!Dimensionado!à!cena!Preta!

01!Cortina!de!boca!(manobrada!na!vertical)!

Bambolinas!suficientes!para!tapar!o!equipamento



Rider!

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agradecimentos!
Carlos!Prado!

Paulo!Ribeiro!

Álvaro!Teixeira



Apoios!
 
 
 

 
 

 
 
 

 


