Um lugar-reflexo feito
de liberdade e beleza
para pensar os caminhos
da ruralidade.

NOME
– E agora,
que nome
vou entregar
ao meu filho?

NOME

Artur Abreu de Matos vai ser pai em breve e está radiante. Perante o
privilégio de acolher uma nova vida e a responsabilidade esmagadora
de ter de cuidar dela, Artur depara-se com o peso de uma das primeiras
escolhas a fazer de entre muitas: que nome irá dar ao filho. Decide
então fazer um périplo por vários locais, buscando na assistência ajuda
e algum conforto que lhe possam valer nesta importante tomada de
decisão. A busca entusiástica e obsessiva por um nome para o filho,
acaba por conduzir Artur numa reflexão sobre a sua própria identidade
e com ele também o público: constatam-se as semelhanças, celebramse as diferenças e experimenta-se o prazer do ato coletivo na reflexão e
criação de soluções para as grandes questões da vida.

NOME

Rui Silvares

NOME
Comunicação
participativa para ator,
estante de música,
cadeirinha e sketchbook

“Nome” é uma partilha crua do momento presente entre o ator e o seu
público: o encontro e a conversa franca são o ponto de partida, o jogo
e a liberdade surgem da relação que acontece entre todos, presentes,
futuros e passados…
Ao longo do espetáculo, Artur vai interpelando o público de diversas
formas, não só pela maneira como se relaciona com ele no aqui e agora
mas também através das perguntas que faz à assembleia, do convite ao
próprio ato criativo, poético e abstrato, culminando com o encontro de
todos em palco para celebrar o momento, dançando.

NOME

Rui Silvares

NOME

Rui Silvares

NOME

Rui Silvares

NOME

Rui Silvares

NOME

Rui Silvares

NOME
À procura de um nome
dentro da minha cabeça:
a exposição de desenhos

Para a comunicação, Artur vai munido dos seus apontamentos, um
caderno de desenhos onde faz um registo pictórico das estratégias,
conclusões e estados de alma da sua epopeia na busca de um nome.
No final do espetáculo, o público é convidado por Artur a espreitar
estes registos, numa instalação/exposição que vai sendo montada por
Artur durante o espetáculo recorrendo aos elementos cenográficos do
mesmo (estante(s) de música, cadeirinha(s) e bloco(s) de desenho).
São desenhos feitos pelo artista plástico Rui Silvares que acompanhou
os ensaios do espetáculo e, munido de materiais diversos, criou vários
desenhos que ficarão expostos em palco no final do espetáculo para
serem visitados pelo público.

NOME

Rui Silvares

NOME

Rui Silvares

NOME
PÚBLICO ALVO
Famílias (M/3)
e escolas (M/6)
LOTAÇÃO RECOMENDADA
50 pessoas
LOCAL
Palco ou
espaços
não convencionais,
escolas

Estreia para escolas
“Nome” foi estreado e
apresentado nas escolas
do concelho de Almada, a
convite do Teatro Extrêmo
no âmbito da iniciativa
“Sorriso de Natal”, tendo
sido feitos cerca de 80
espetáculos para 10 000
crianças do pré-escolar
e 1ºciclo do ensino
básico entre novembro e
dezembro de 2017.

NOME

NOME

NOME

Ficha Artística
Interpretação ANDRÉ LOURO
Texto PEDRO BRANCO
Dramaturgia e encenação CATARINA SANTANA
Apoio artístico SILVIA BRITO e ANTÓNIO JORGE (RAZÕES POÉTICAS)
Desenhos RUI SILVARES
Música original ANDRÉ LOURO
Desenho de luz MAFALDA OLIVEIRA
Produção COMPANHIA DA CHANCA

NOME

NECESSIDADES TÉCNICAS
– ESPAÇO DE JOGO min 3*4 m
– LUZ geral adequada ao espaço, no caso de espaços não equipados como por exemplo escolas.
Em espaços equipados o desenho de luz do espetáculo é adaptado às condições de cada espaço de
representação e aos equipamentos existentes no local pelo que toda a informação técnica deverá ser
previamente enviada à companhia.
– SOM espetáculo autónomo, necessidade de corrente elétrica.
– MONTAGEM 3 horas (em espaços equipados) e 1 hora (em espaços não equipados), desmontagem 30 min

CONDIÇÕES FINANCEIRAS
Deslocação, estadia e alimentação a cargo da entidade contratante
(1 carro e 2 pessoas – 2 quartos single - para espaços equipados
e 1 carro e 1 pessoa – 1 quarto single - para espaços não equipados)

NOME
de Sarah Adamopoulos,
21 de novembro de 2017,
in Partícula Elementar
Versão integral do texto em:
https://wp.me/p5MNft-1C9

O que há num nome?
T. S. Eliot “teorizou” sobre o tema num seu famoso
poema chamado The Naming of Cats, lembrando a que
ponto nomear um gato pode ser um exercício de extrema
complexidade, sobretudo atendendo a que os gatos são seres
que requerem três nomes: um para uso diário (…); um
outro para diferenciar um gato particular de todos os outros
no Mundo (…); e finalmente um terceiro nome, vedado aos
humanos, que apenas o gato conhece e jamais revelará – e
basta ver o gato enfiado na sua imperscrutável meditação
para perceber a que ponto esse nome misterioso
e para sempre ocultado o absorve inteiramente.
Nome, o espectáculo criado pela Companhia da Chanca,
aborda com criatividade a temática do nome – do nome
próprio que os pais entregam aos filhos para que o levem
pela vida fora. O que é um nome? O que contém um nome
se for associado a alguém próximo? Quem seríamos sem
um nome? Ninguém, não existiríamos se não pudéssemos
ser nomeados – daí que o facto de cada vez mais sermos um
número (um número de contribuinte, um número
de conta bancária, um número de cliente-consumidor,
um número de IP) constitua a evidente aniquilação dessa
melhor forma que um nome inscreve numa memória. (…)

Artur Abreu de Matos tem um problema: vai ser pai e
não sabe que nome entregar ao filho que vai nascer da
mãe. Foi ao bruxo Bazunganga mas nem assim encontrou
uma solução. Absorvido nessa sua procura, Artur dá
consigo a evocar o seu avô Lisandro – ou Lizandro, como
o rio, mas também como a pessoa do avô e a sua vida,
indissociáveis do nome e compondo uma história que talvez
seja demasiado grande para entregar a alguém tão novo
e inaugural como um bebé. O mais avisado, digo eu, será
pensar muito bem antes de homenagear os avós ou fazer
dos filhos, através do nome, uma extensão dos pais antes
mesmo de se tornarem gente. (…)

Estrutura de criação e produção de espetáculos
e projetos artísticos em estreita relação com a
comunidade, o território e os seus recursos.
“Sítio”, 2015: espetáculo de teatro físico e máscara larvar estreado
na aldeia da Chanca;

“Canções Ibéricas”, 2015: canções para piano e voz de Federico Garcia
Lorca e José Afonso;

“Um dia Além”, 2016: curta metragem rodada em Chanca e no Rabaçal
no seguimento do trabalho de pesquisa em torno da máscara
larvar, co-produção Filmes da Vila;

“Sunset Party”, 2016, curtíssima metragem rodada em Chanca, no
território atingido pelo fogo, no seguimento
do trabalho de pesquisa em torno da máscara larvar,
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co-produção Filmes da Vila:
http://martmagazine.net/showcase/sunset-party/

“Petit Chaos”, 2017, co-produção artística com Compagnie
de L’Echelle (fr), Ateliers Denino (fr) e Companhia Caótica (pt),
espetáculo de objetos para máquinas, marionetas
e atores.

ANDRÉ LOURO

CATARINA SANTANA

Ator, músico. Formado pela Escola Superior de Teatro
e Cinema, curso de formação de atores e pela École
Internationale de Théâtre Lassaad em Bruxelas, método
Jacques Lecoq para intérpretes e criadores. Atualmente integra
o elenco dos espetáculos da CulturalKids com encenações de
António Feio e John Mowat e mantém em cena o monólogo
O Libertino passeia por Braga, a idolátrica, o seu esplendor
de Luiz Pacheco estreado no Teatro Estúdio Mário Viegas.
Trabalhou no grupo A Barraca, Companhia de Teatro de
Almada, Teatro Extremo, com encenadores como Rogério
de Carvalho, Jorge Listopad e Miguel Moreira. Trabalhou
na Companhia Olga Roriz como assistente à criação entre
2005 e 2011. Encenou o espetáculo Debandada para Fosso
de Orquestra em co-produção com o Teatro Maria Matos.
Teve várias participações em séries e novelas da televisão
portuguesa. É compositor e intérprete do quarteto de cordas
Penicos de Prata, poesia erótica e satírica musicada.

Atriz, encenadora. Formada pela escola de criadores École
Internationale de Théâtre Lassaad em Bruxelas
e com pós-graduação em Artes Performativas, variante
de teatro do movimento pela Escola Superior de Teatro e
Cinema. Atualmente trabalha com a Companhia Caótica
como atriz nos espetáculos Na Barriga e A grande Invasão em
co-produção com o Centro Cultural de Belém e a Culturgest.
Trabalhou como intérprete na Companhia de dança Olga
Roriz, A Barraca e como encenadora com a Companhia
de Ópera do Castelo , Chapitô e TEUC. Para a televisão,
participou na série Residencial Tejo e na Operação Triunfo
enquanto professora de interpretação. Foi professora de
dramaturgia e técnicas performativas na escola profissional
de artes e ofícios do Chapitô e desenvolve regularmente ações
de formação para o serviço educativo da Culturgest e do
Centro Cultural Vila Flor. Integra o quarteto Penicos de Prata
enquanto vocalista e ukulélista.

ANTÓNIO JORGE

SÍLVIA BRITO

Ator, encenador, cenógrafo, artista plástico. Iniciou a atividade
teatral no TEUC (1987). Membro fundador d’A Escola da
Noite, onde trabalhou entre 1992 e 2010 nas áreas da atuação,
encenação, cenografia, adereços, formação e montagem.
Foi membro da direção entre 1998 e 2010. Trabalhou com
os encenadores: António Augusto Barros, Rogério de
Carvalho, Ricardo Pais, Nuno Carinhas, Pierre Voltz, Konrad
Zschiedrich. Desde 1997 desenvolve trabalho de criação/
construção de máscaras e outros objetos e em 2013 obteve o
2º lugar do Prémio Nacional de Artesanato Contemporâneo,
promovido pelo IEFP. Em 2011 fundou, com Sílvia Brito
e Casimiro de Brito, o projeto de criação, formação e
programação artística Razões Poéticas. Em 2012 foi docente
na Escola Profissional de Artes Circenses do Chapitô. Desde
2012 que colabora regularmente com a CTB – Companhia
de Teatro de Braga.

Atriz, encenadora. Licenciada em História pela Faculdade de
Letras da Universidade Clássica de Lisboa. Iniciou a atividade
teatral no Cénico de Direito (1985). Integrou o elenco do
Teatro Nacional D. Maria II (1990-92) e n’A Escola da Noite
desenvolveu trabalho nas áreas da atuação, encenação,
formação e documentação teatral (1992-2010) tendo sido
membro da direção entre 1998 e 2010. Trabalhou com os
encenadores: Ricardo Pais, Filipe La Féria, António Augusto
Barros, Rogério de Carvalho, Ricardo Pais, Nuno Carinhas,
Pierre Voltz, Konrad Zschiedrich. Foi membro da direção da
Cena Lusófona – Associação Portuguesa para o Intercâmbio
Teatral (2004-2010). Em 2011 fundou o projeto de criação,
formação e programação artística Razões Poéticas. Em
2012, no Chapitô, exerceu funções de assessoria nas áreas da
elaboração e gestão de projetos artísticos e de formação. Desde
2013, colabora regularmente com a CTB – Companhia de
Teatro de Braga.
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