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Dança

Estes corpos 
fazem 
qualquer 
coisa

A companhia italiana 
Katakló Athletic Dance 
Theatre apresenta-se pela 
primeira vez em Portugal, 
com “Play”, que mistura 
dança, ginástica, desporto e 
teatro. Cláudia Silva

Play
Companhia: Katakló. 
Lisboa. Casino Lisboa. Alameda dos Oceanos Lote 
1.03.01 - Parque das Nações. Até 08/06. 3ª a Sáb. às 
22h00. Sáb. e Dom. às 17h00. Tel.: 218929070. 30€ e 
35€.

É um grupo italiano que aproveita a 
boa condição física, resultado de um 
ensaio diário de oito horas. 
“Katakló”, palavra grega que significa 
“danço dobrando-me e contorcendo-
me” e que é o nome de uma 
companhia – que traz desde terça-
feira a Portugal o espectáculo “Play” 
(no Casino Lisboa) – tem por base a 
experiência da fundadora e directora 
artística Giulia Staccioli. 

Campeã olímpica de ginástica 
rítmica, criou o grupo em conjunto 
com o ex-marido Andrea Zorbi, 
jogador e campeão mundial de vólei, 
com mais oito atletas, em 1995. 
Começaram a chamar a atenção do 
público depois de participarem na 
cerimónia de abertura dos jogos 
olímpicos de Sidney, em 2000. 

A peculiaridade e a criatividade de 
Katakló, segundo Staccioli, são o 
facto de os artistas virem de várias 
áreas e terem características atléticas 
que alargam as suas possibilidades de 
criação. “Eles têm corpos que 
conseguem fazer qualquer coisa”, 

enfatiza, portanto essa é a grande 
vantagem. Por outro lado, para ela, o 
corpo que dança não é o corpo que 
faz ginástica, “e o que eu fiz foi juntá-
los, possibilitando uma nova dança, 
porque, fisicamente, podem fazer 
coisas extraordinárias”.

“Play” é uma espécie de “remake” 
de “Indiscipline”, primeiro 
espectáculo da companhia, em 1996: 
o tema é desporto. Porém, “tudo foi 
refeito, inclusive as músicas. É um 
espectáculo mais aprimorado, 
porque o grupo evoluiu muito”. 
Quando começaram, o grupo era 
restrito à ginástica, “agora é que é o 
verdadeiro ‘mix’ de modalidades e 
técnicas”. 

“Play” é um conjunto de curtas 
coreografias de três a cinco minutos. 
Cada uma é dedicada a uma 
disciplina desportiva ou ao mundo 
do desporto. O desporto torna-se 
teatro em “Play”, a partir do 
momento que transporta o 
espectador para uma outra parte do 
mundo, acrescenta. A directora faz 
questão de destacar que não é o 
desporto de competição que está em 
“cena”, mas o desporto como 
“conto”. “Isto é, pode-se entrar num 
mundo muito dinâmico, cada 
disciplina leva-nos a fazer uma 
associação com uma realidade 
diversa”. Por exemplo, “se a 
modalidade encenada é a corrida, 
pensa-se em África, porque os 
africanos são bons a correr; se é 
râguebi, lembramo-nos da Nova 
Zelândia, por lá ser um desporto 
popular, ou se é esgrima faz-nos 
lembrar um conflito entre piratas”. 
Staccioli não se limita a misturar 
técnicas da ginástica, dança e  
desporto, mas também de hip hop, 
artes marciais, técnicas de tai chi, 
karaté... O “Phisical Theatre” é a base 
do Katakló, um trabalho entre o físico 
e o teatro. A expressividade, a 
mímica facial e a linguagem do corpo 
é a essência da companhia italiana. 
“O meu trabalho de formação dos 
bailarinos é muito comprido. Deixo 
que eles experimentem 
performances inovadoras, como 
profissionais que vêm de muitas artes 
diferentes. É um ‘work in progress’, 

um bailarino antes de conseguir 
aparecer em cena tem um longo 
percurso a fazer.” 

Teatro

Um Conto Americano 
- The Water Engine
De David Mamet. Encenação: Maria 
Emília Correia. Com António Banha, 
Augusto Portela, Carlos Costa, 
Cláudia Oliveira, Eurico Lopes, 
Francisco Brás, Horácio Manuel, 
Lourdes Norberto, Luís Gaspar. 
Lisboa. Teatro Nacional D. Maria II. Pç. D. Pedro 
IV. Até 15/06. 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e Sáb. às 21h30. Dom. às 
16h00. Tel.: 213250835. 7,5€ a 16€.

MMMNN

Em “Um Conto Americano/ The 
Water Engine”, David Mamet situa a 
acção em Chicago, em 1934, quando 
a cidade festejava o progresso técnico 
e científico com a Exposição Mundial. 
O protagonista da fábula, Lang (Luís 
Gaspar), é um jovem operário e 
imaginativo inventor, que constrói 
um motor a água. Entusiasmado e 
confiante, vai registar a patente do 
engenho, imaginando um futuro 
calmo e radioso numa quinta 
partilhada com a irmã. E, na verdade, 
a sua vida vai mudar, mas o seu 
sonho transforma-se num pesadelo 
povoado de outro género de animais: 
empresários e advogados mafiosos, 
gangsters, jornalistas incompetentes. 
Neste conto frio e lúcido, Mamet 
mostra o reverso do sonho 
americano e o esmagamento do 
indivíduo face aos interesses das 
grandes empresas.

De modo a estabelecer ligações e 
conferir unidade à composição 
fragmentária do texto, Nuno Gabriel 
de Mello projectou uma gigantesca 
estrutura metálica, semelhante a 
uma plataforma petrolífera, cuja 
imponência não descura a absoluta 
versatilidade. A cada minuto, os 
espaços ficcionais surgem no palco 
rotativo, que sobe, desce, gira, 
trazendo a fábrica, os escritórios, a 
redacção do “Daily News”, a casa de 
Lang, uma confeitaria, tribunas de 
oradores. E, a cada minuto, novas 
formas aparecem recortadas na luz 
( José Carlos Nascimento), que 
acompanha as mutações de cena, 
diferenciando atmosferas onde a 
beleza agressiva da paisagem 
industrial está sempre presente. A 
maquinaria de cena ergue-se como 
celebração do engenho humano. A 
dramaturgia e encenação de Maria 
Emília Correia são de uma inegável 
eficácia, conseguindo harmonizar as 
emoções, pontuadas pela música, e o 
deslumbramento visual, desenhado 
pela luz. As interpretações dos 30 
actores são desiguais e os estilos 
divergentes, mas esse é um mal 
menor perante a obra de engenharia 
mecânica e luminotécnica que faz 
deste espectáculo um prodigioso 
exercício de coordenação. No 
entanto, quando se faz a crítica à 
insensibilidade das máquinas de 
produção, não deixa de ser paradoxal 
ver o trabalho de actor conformar-se 
ao primado da tecnologia.  
Rita Martins 

Agenda

Estreiam

Alkantara Festival

Ver textos págs. 14 e segs

Chácara Paraíso
De Lola Arias, Stefan Kaegi. Com 
Isabel Cristina Amaro, Thiago de 
Paula Santos Alves, Marcel Lima, 
Pedro Amorim, Sebastião 
Teixeira dos Santos, Terezinha 
Teixeira dos Santos, Ellana 
Gomes Viana Pires, Luis Carlos 
Tokunaga, Cleber Rodrigues 
Campos. 
Lisboa. Palácio de Santa Catarina. R. Santa 
Catarina, 1. De 23/05 a 26/05. 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª 
às 19h.  10€ (5€ até 30 anos).

Conservatório
De André e. Teodósio, Cláudia 
Jardim, José Maria Vieira 
Mendes, Patrícia da Silva, Pedro 
Penim. Com André e. Teodósio, 
Cláudia Jardim, José Maria Vieira 
Mendes, Patrícia da Silva, Pedro 
Penim. 
Lisboa. Hospital Miguel Bombarda. R. Dr. 
Almeida Amaral. De 23/05 a 29/05. 3ª, 4ª, 5ª, 
6ª, Sáb. e Dom. às 21h (excepto dia 
26). Tel.: 213177400. 10€ e 5€.

Tempest II
Encenação: Lemi Ponifasio. 
Lisboa. Teatro Municipal de S. Luiz. R. Antº 
Maria Cardoso, 38-58. Até 23/05. 5ª e 6ª às 
21h00. Tel.: 213257650. 10€ e 5€.

Das Coisas Nascem Coisas
Coreografia: Cláudia Dias. 
Bailarino:Cláudia Dias, Márcia 
Lança, Rui Silveira. 
Lisboa. Teatro da Politécnica. Rua da Escola 
Politécnica, 56. De 29/05 a 31/05. 5ª às 21h. 6ª 
às 23h. Sáb. às 19h. Tel.: 213940455. 5€ e 10€.

Un an après...titre provisoire
Companhia: Nacera Belaza. 
Coreografia: Nacera Belaza. 
Bailarino:Dalila Belaza, Nacera 
Belaza. 
Lisboa. Teatro Municipal de S. Luiz. R. Antº 
Maria Cardoso, 38-58. De 25/05 a 26/05. 2ª e 
Dom. às 21h30. Tel.: 213257650. 5€ e 10€.

FIMFA LX8
Cie La Pendue
Encenação: Estelle Charlier, 
Romuald Collinet. Com Estelle 
Charlier, Romuald Collinet. 
Lisboa. Museu da Marioneta. Convento das 
Bernardas - R. Esperança, 146. De 24/05 a 
25/05. Sáb. às 18h. Dom. às 16h. Tel.: 213942810.

Houdini’s Suitcase
Encenação: Emma Lloyd. Com 
Victoria Andrews, Dik Downey. 
Lisboa. Teatro Municipal Maria Matos. Av. Frei 
Miguel Contreiras, 52. De 23/05 a 24/05. 6ª e 
Sáb. às 22h. Tel.: 218438801.

Operatic Excerpts
Companhia: Quanzhou 
Marionette Troupe. Encenação: 
Wang Jingxian. 
Lisboa. Museu do Oriente. Av. Brasília - Edifício 
Pedro Álvares Cabral - Doca de Alcântara 
Norte. Até 23/05. 4ª, 5ª e 6ª às 
21h30. Tel.: 213585200.

Anarkeli
Com Prakash Bhatt. 
Lisboa. Museu do Oriente. Av. Brasília - Edifício 
Pedro Álvares Cabral - Doca de Alcântara 
Norte. Até 25/05. 4ª, 5ª e 6ª às 18h00 (Praça 
Luís de Camões). 4ª, 5ª e 6ª às 22h15 (Museu do 
Oriente). Sáb. às 12h30 (Museu do Oriente). 
Dom. às 17h30 (Museu do Oriente). 
Tel.: 213585200.
Lisboa. Praça Luís de Camões. Pç. Luís de 
Camões. Até 25/05. 4ª, 5ª e 6ª às 18h00 (Praça 

Um Conto Americano - The Water Engine

Play


