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os titãs, Hölderlin



Os últimos anos deram da Grécia, pelas ruas 
de Atenas escondidas pelo gás lacrimogénio, 
uma imagem difusa que, quando levantamos 
os olhos das pedras temos dificuldade em 
encontrar. A vida parece ter continuado, 
para surpresa de todos. Bom Dia, Atenas! é 
sobre essa surpresa. Sobre quem quis sempre 
olhar para a frente em vez de ficar preso às 
imagens do passado e o que encontrou foi a 
permanente questão: então, e a crise? A crise 
existiu, mas a vida, no meio dela, por causa 
dela, ou sobretudo para fugir dela, continuou. 

O que os espetáculos que apresentamos 
nos mostram são precisamente essas pessoas, 
essas forças, essa cidade, esse exemplo de 
como se pode viver para lá, apesar de, com 
a crise, sem a esconder, mas sem a ela re-
gressar permanentemente como desculpa. 
E dizer aos outros, sim, olhem para nós mas 
não, apenas, com a dúvida da crise. Todos 
os artistas se apresentam pela primeira vez 
em Portugal, mas o maior perigo de convidar 

artistas gregos, pela força do mediatismo 
dos últimos anos, e pela carga simbólica dos 
textos, é de querer que nos respondam sem 
que ouçamos as perguntas que eles próprios 
fazem. O que os espetáculos de Alexandra 
Bachzetsis, Argyro Chioti, Anestis Azas e Pro-
domos Tsinikoris ou do coletivo Blitz Theatre 
Group nos provam é que há um modo de agir 
que, se é resistente é sobretudo responsável. 
Por isso, se durante três semanas Lisboa aco-
lhe Atenas, não o faz por oportunismo medi-
ático ou retórica política. 

As empregadas de limpeza emigradas de 
Clean City, que recusam ficar de olhos pousa-
dos no chão, e os foragidos de 6 A. M. How to 
Disappear Completely que, citando Hölderlin 
buscam uma fuga, são duas realidades contem-
porâneas. Estes dois projetos, coproduções 
nossas, provam que o envolvimento dos dois 
teatros municipais é também ele diferente. 
O compromisso com a criação grega é um 
modo de agir perante a realidade que, como 

consequência, aproxima as duas cidades. 
Mais do que um festival é uma oportunidade 

de diálogo num contexto político e social 
onde o lugar da cultura deve ser entendido 
como guia na afirmação e transmissão dos 
valores de cidadania, cooperação e entrea-
juda. Juntar as duas cidades através dos seus 
artistas, dos seus públicos e das suas insti-
tuições será o nosso modo de participação 
ativa num debate sobre o lugar que ambicio-
namos ocupar. Queremos ler as marcas do 
passado recentíssimo, queremos saber como 
aguentam o presente sem futuro, queremos 
ouvir na toada que esconde a raiva e a como-
ção as palavras que, tal como as outras que 
ainda hoje usamos, nos servem de guias. Mas 
queremos sobretudo mostrar como se pode 
olhar para cima, para a Acrópole que domina 
a cidade esperando inspiração para esse 
mesmo futuro. Entre o olhar dos deuses e as 
marcas dos homens, os atenienses, cidadãos 
do mundo, resistem.

atenas-Lisboa, da base para o topo

diretores artísticos dos teatros são luiz e maria matos

ao percorrermos as ruas de atenas não é uma metáfora dizer que 

pisamos a história. a cota da antiga cidade é significativamente 

mais baixa do que aquela que faz a atenas contemporânea. 

olha-se para o passado como se sobre ele pudéssemos ter uma 

perspetiva de futuro mas à nossa volta os sinais são confusos. 

É preciso olhar para lá do mediatismo histérico que nos 

chega pelas televisões, olhar de frente para os rostos dos 

atenienses e perceber que, para serem cidadãos do mundo, têm 

que ultrapassar a expetativa que sobre eles é permanentemente 

lançada, fruto de uma herança histórica e filosófica à qual 

recorrentemente, e bem, voltamos. como fazem, como resistem, 

que exemplo querem e podem ser? e o que diz isso de nós que 

procuramos nas metáforas e nas analogias simplificadas as 

respostas para as razões da nossa própria crise.
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bom dia,  
atenas!
Os teatros municipais Maria 
Matos e São Luiz lançam um 
novo festival bienal dedicado à 
criação artística de cidades com 
pouca presença na programação 
cultural de Lisboa. Na primeira 
edição visitamos a cidade de 
Atenas, apresentando espetáculos 
de teatro e de dança de artistas 
e companhias gregas, entre 
elas, Alexandra Bachzetsis, Blitz 
Theatre Group, Vasistas, Anestis 
Azas e Prodromos Tsinikoris. 
Atenas não é apenas uma 
cidade onde, pela força dos 
acontecimentos, se experimenta 
com novas formas de democracia 
e solidariedade, é também um 
lugar com uma pujança artística 
extraordinária, impulsionada por 
uma nova geração de artistas.  
Venham viajar connosco. 
Bom dia, Atenas!
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Dança
terça e quarta, 21h30
sala principal com bancada; 
m/6
Duração: 50 min
€6 a €12

No final dos anos 60, Trisha Brown criou 
uma série de peças dedicadas à exploração 
do movimento e do comportamento de todos 
os dias. De modo a desnaturalizar a relação do 
bailarino e do público com os usos quotidia-
nos do corpo, Brown decidiu pôr em cena o 
movimento numa parede vertical, desafiando 
a gravidade por meio de arneses e cordas. 
Deslocado para uma estrutura vertical, o mo-
vimento quotidiano foi visto pela primeira vez 
como um gesto altamente encenado, quase 
uma performance individual virtuosa de um 
guião cultural normativo incorporado.

Um crítico diria: o solo PRIVATE: Wear a mask 
when you talk to me, de Alexandra Bachzetsis, 

poderia ser considerado uma espécie de 
“equipment piece” [peça de equipamento], 
em que o que se explora é o modo como 
os comportamentos quotidianos de género 
e identidade sexual são reproduzidos. Tra-
zendo a tradição coreográfica de Brown para 
o mundo altamente tecno-barroco da cultura 
pop global, PRIVATE é um relatório não soli-
citado, com 53 minutos de duração, sobre o 
modo como o género e o desejo sexual são 
fabricados através da repetição ritualizada de 
gestos corporais no seio do regime neoliberal.

Em PRIVATE, há danças orientais de drag 
queens, exercícios de ginástica e yoga oci-
dentais que se metamorfoseiam em poses 
futebolísticas e pornográficas, gestos estere-
otipados do treino teatral usado em publici-
dade e a repetição por parte de adolescen-
tes dos rituais de Michael Jackson. Há Trisha 
Brown em transição para o rebético [tipo de 
música popular e urbana da Grécia] e uma 
única voz a lutar para sobreviver aos teatros 
sociais da identidade nacional e de género.

No entanto, PRIVATE não mobiliza as técni-
cas de paródia que têm sido desenvolvidas nas 
culturas feminista e queer durante os últimos 
anos. Não procura representar o processo de 
incorporação do género e das normas sexu-
ais, antes explora as instâncias de fracasso 

private:  
Wear a masK 

WHen YoU  
taLK to me

conceito, coreografia e performance: alexandra Bachzetsis; colaboração:thibault lac; curador investigador: paul B. preciado; Design de comunicação: Julia Born; 
adereços: cosima Gadient; colaboração sonora: lies Vanborm; técnica e desenho de luz: patrik rimann; cenário e assistente de produção: sotiris Vasiliou; produção: 
association all exclusive; Direção de produção: anna Geering; apoio: stadt zürich, Fachausschuss tanz und theater Bs/Bl, pro Helvetia-schweizer Kulturstiftung,  
GGG Basel e ernst Göhner stiftung
coprodução: Kaserne Basel, zürich tanzt: art night com ica london, rauschenberg residency/robert rauschenberg Foundation e tanzhaus zürich cocomissionado por documenta 14

29 e 30 nov

performativo e de transição interior que per-
mitem que surjam a agência e a resistência. 
Quanto da história da disciplina e da dissidên-
cia pode estar contido num único gesto? Será 
que o movimento pode ativar a memória dos 
corpos subalternos que têm sido enterrados 
debaixo dos corpos hegemónicos?

Eu diria: oiço a tua voz a cantar para mim 
quando o meu próprio corpo cai num vazio 
entre notações culturais de género. A tua 
voz, exausta de combater códigos de género 
naturalizados, lembra-me que o vazio repre-
senta uma oportunidade de agência e sobre-
vivência. PRIVATE é um hino intemporal às 
transições. É uma notação do seu próprio de-
senvolvimento interior, mas também um es-
boço lutuoso de possibilidades que estiveram 
outrora em aberto, mas que já não podem 
ser realizadas. No fim de contas, esta dança 
não é sobre performatividade normativa de 
género, mas antes sobre a energia somática 
que nos permite introduzir momentos da-
quilo a que Jacques Derrida chamava “anar-
quia improvisadora”, de modo a interromper 
a história e a desencadear a mudança cultural 
e a transformação política.

Paul B. Preciado
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O IGS explora a escolha de nos retirarmos 
da sociedade e optarmos pela solidão em vez 
da comunidade e da aceleração. A solidão é 
promovida como pedra angular de todas as 
religiões, como inspiração para filósofos e 
artistas e como ato de resistência contra a 
superficialidade do mundo.

Através de diversas ações (revistas e pu-
blicações, manifestações, festas, palestras, 
concertos e espetáculos) e do seu website 
(igl.org), a ambição do Instituto é formar um 
mapeamento concreto da solidão, usando 
materiais de todos os campos do pensa-
mento humano, desde artigos psicológicos/
psicanalíticos a textos filosóficos, desde 
peças de teatro à música e às artes plásticas, 
desde a vídeo arte a entrevistas com pessoas 
comuns, e tudo isso criado em colaboração 
com os artistas locais das cidades onde o Ins-
tituto é convidado.

Lisboa, a Capital da Solidão para 2016, é a 
primeira paragem na tournée mundial do IGS.

Em colaboração com artistas locais, os três 
membros fundadores do Instituto vão tentar 
expressar a Solidão Portuguesa.

criação: aggeliki papoulia, andresa soares, Ângela rocha, cláudia Gaiolas, christos passalis, 
Giorgios Valais, Helena inverno, marta Bernardes, raimundo cosme, sofia Dinger e tiago Vieira; 
coprodução: Blitz theatre Group e maria matos teatro municipal

Horário

19h-19h30 
receção dos visitantes /  
o Questionário
19h30-20h30 
a Visita Guiada da solidão  
(Grupo a) (Grupo B)
o espaço público 
(Grupo B) (Grupo a)
o museu da solidão /  
os encontros privados 
(Grupo c)
20h30-21h
pausa para jantar
21h-22h30 
cerimónia de abertura /  
o congresso do iGs
22h30-23h30 
a Visita Guiada da solidão 
(Grupo c)
o museu da solidão / 
os encontros privados 
(Grupos a+B)
Discoteca silenciosa
23h45-00h
Despedida

tHe institUte  
oF GLobaL soLitUde

teatro
sexta, 19h
m/16
Duração: 5h
em português e inglês  
sem legendas
€10

The Institute of Global Solitude é um insti-
tuto fundado em 2016, dedicado ao estudo 
e à promoção da solidão. A solidão do cida-
dão na cidade, a solidão daqueles que estão 
sem amor e assim desejam permanecer, do 
artista na sociedade, do ser humano sob do 
céu vazio e frente à máquina fria do universo, 
a solidão dos humanos contra a solidão dos 
deuses.

2 deZ
D
r

no âmbito da rede create to 
connect com o apoio do programa 
cultura da união europeia



O que acontece mesmo antes da queda? Uma 
coreografia muda para um presente frágil  
e um futuro incerto.

Com o foco sempre nos sobreviventes,  
o grupo explora o ‘efeito dominó’ de uma 
declinação epidémica que leva a situações 
de emergência dentro de uma comunidade.  
No palco são apresentadas tentativas de  
refuncionalismo social e humano antes do 
colapso total.

A dramaturgia é baseada na peça Killing 
Games de Ionesco. Aliás, o grupo Vasistas 
tem vido a desenvolver e a tentar implemen-
tar ao longo dos anos, o mundo de Ionesco, 
em particular os seus códigos narrativos e a 
linguagem de palco.

Através de uma apresentação de fotos em 
palco, alternando de uma maneira nostálgica 
algumas vezes intensa, de outras apenas ab-
surda, vemos painéis com fragmentos de um 
mundo, a chegar ao fim e uma comunidade a 
ficar gradualmente nula e vazia.

vasistas

O grupo Vasistas está sediado em Atenas 
mas foi criado por artistas de diferentes na-
cionalidades. Criando performances teatrais 
que vão ao encontro da vida contemporâ-
nea, procura através do palco o significado 
de pertença à sociedade de hoje e sempre.  
O objetivo do trabalho desenvolvido tem 
sido sempre pesquisar e experimentar com 
base nas ações de palco. A equipa Vasistas é  
atualmente composta por Argyro Chioti (co-
fundadora do coletivo e diretora artística), 
Ariane Labed e Naima Carbajal (cofundadoras 
do coletivo), Efthimis Theou, Eleni Vergeti, 
Antonis Antonopoulos, Georgina Chriskioti  
e Evdoxia Androulidaki. 

domino 

Direção de cena: argyro chioti; interpretação: evdoxia androulidaki, ariane labed, efthimis theou, Georgina chrisikioti, eleni Vergeti, antonis antonopoulos,  
matina pergioudaki, nikoleta Xenariou; e uma equipa de cerca de dez pessoas; Dramaturgia: Vasistas: christiana Galanopoulou; Desenho de luz: tassos palaioroutas,  
marc Vilarem; Figurinos: pavlos thanopoulos; cenografia: eva manidaki; assistente de encenação: Daphne Koutra

teatro
sábado, 21h 
domingo, 17h30
sala luis miguel cintra;  
a classificar pela cce
Duração: 1h10
em grego com legendas  
em português
€12 a €15 (com descontos  
€5 a €10,50)
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teatro em tempos de cÓLera

a partir de assembly  
for an oresteia, um  
filme de robin Vanbesien, 
este debate interroga 
artistas do teatro sobre 
as suas práticas e sobre 
a influência da crise no 
seu trabalho. existem 
interferências entre 
o mundo artístico, as 
organizações de cariz 
social e os movimentos 
políticos de base?

proGrama

apresentação do filme  
assembly for an oresteia 
com introdução de robin 
Vanbesien, seguido de 
debate com argyro chioti 
(cofundadora e diretora 
artística Vasistas), 
christos passalis (Blitz), 
prodromos tsinikoris 
(cocriador clean city), 
Vera mantero (coreógrafa) 
e tiago rodrigues (Diretor 
artístico tnDmii)

o FiLme
Assembly for An oresteiA 

2016, 30’16’’

Robin Vanbesien apresenta um prelúdio ao 
seu próximo filme Vision for a Citizen (com 
conclusão prevista para a primavera de 2017), 
uma história de ficção baseada na sua pes-
quisa sobre movimentos de solidariedade de 
base em Atenas. Em Assembly for an Oresteia 
[Assembleia para uma Oresteia], os atores 
Evi Saoulidou, Akillas Karazissis, Bryana Fritz, 
Christos Passalis e Robin Vanbesien entre-
vistaram os protagonistas da vida real das 
organizações locais de solidariedade: Kaiti 
Mendoni (Solidarity Piraeus), Christos Giova-
nopoulos (Solidarity4All) Christina Papado-
poulos (Festival da Solidariedade e da Eco-
nomia Cooperativa), Christos Korolis (Escola 
da Solidariedade da Mesopotâmia em Mos-
chato), Georgia Bekridaki (Banco do Tempo 
Exarchia) e Christos Sideris (Clínica da Comu-
nidade Metropolitana de Helleniko). As con-
versas, realizadas coletivamente em círculo, 
refletem a ética e o potencial dos processos 
democráticos auto-organizados, numa época 
em que a crescente falta dela se faz sentir em 
toda a Europa. O vídeo foi filmado no Green 
Park, em Atenas, no dia 19 de abril de 2016. 
Nove meses antes, o prédio abandonado 
deste antigo café popular havia sido ocupado 
e reativado por artistas em reação à instabili-
dade geral do país e à ausência de infraestru-
turas para a cultura contemporânea. Vision 
for a Citizen é um filme concebido como uma 
adaptação atual da Oresteia de Ésquilo, ori-
ginalmente encenada para e pelos atenienses 
na sua cidade-estado em 458 aC. Orestes 
tomou a lei em suas próprias mãos e matou 
sua mãe para vingar o assassinato de seu pai, 
e é assim levado a julgamento diante da deusa 
Atena e um júri de cidadãos. Referindo-se à 
tradição dramática da polis, Vanbesien invoca 
simultaneamente as raízes da política.

o debate

No filme, o artista Robin Vanbesien convida os 
atores Evi Saoulidou, Akillas Karazissis, Bryana 
Fritz, Christos Passalis a entrevistar alguns 
protagonistas dos movimentos solidários de 
Atenas. A conversa reflete a ética e o potencial 
de processos democráticos de base no meio 
da crise financeira, numa altura que a falta 
de participação democrática é ressentida em 
toda a Europa.

Neste debate, procuramos o caminho in-
verso, convidando dois responsáveis de orga-
nizações solidárias portuguesas a interrogar 
os artistas do teatro sobre as suas práticas 
e sobre a influência da crise no seu trabalho. 
Será que a prática artística teve de demons-
trar a mesma resiliência e inventividade em 
resposta às políticas de austeridade? Existe 
alguma interferência entre o mundo artístico 
e as organizações de cariz social? Os artistas 
estão realmente interessados nos movimen-
tos políticos de base? É uma realidade que os 
afeta? 

Ao invocar o teatro na sua qualidade de 
criador e garante da jovem democracia da 
Grécia Antiga, o projeto de Robin Vanbesien 
coloca a questão da relevância política da 
criação teatral. As derradeiras palavras do 
filme caracterizam os movimentos solidários 
como “uma prática diária e coletiva que pro-
duz uma visão política”. Podia ser a definição 
do teatro... 

segunda, 18h30
Jardim de inverno
entrada livre sujeita  
à lotação da sala
filme e debate em inglês
sem legendas
duração: filme 30 min  
+ conversa 1h30

Filme — com: Georgia Bekridaki, Bryana Fritz, christos Giovanopoulos, akillas Karazissis, christos Korolis, Kaiti mendoni, christina papadopoulos, christos passalis, evi 
saoulidou, christos sideris, robin Vanbesien; realização: robin Vanbesien; câmara: Hans Bruch Jr.; primeiro assistente de câmara: nikos psarras; som: Vasilis ipeirotis; 
operador de som: Vasileios alexandria; assistente de realização: chrisanthos margonis; Diretor de produção: agelos spiliopoulos; assistente de produção: stratos Kovanis; 
maquilhagem: nikoleta Drougka; edição: robin Vanbesien, inneke Van wayenberghe; supervisão técnica de som: laszlo umbreit; Voz off: Bryana Fritz; tradução durante a 
assembleia: Despoina pavlaki; tradução de legendas: nassia Fourtouni; produção: timely

5 deZ



teatro
sexta e sábado, 19h
a classificar pela cce
Duração: 1h15
em grego com legendas  
em português
€7 a €14
inserido no ciclo de  
programação utopias

Clean City, teatro-realidade que documenta 
a vida de imigrantes que trabalham como em-
pregadas de limpeza na Grécia.

A ideia deste projeto surgiu há alguns anos, 
no pico da crise económica, quando os parti-
dos da extrema-direita com o slogan “limpar 
a casa” ganharam atenção na esfera pública, 
e parte da sociedade grega escolheu os es-
trangeiros, imigrantes ou refugiados que 
vivem no nosso país como bodes expiatórios 
para a crise.

Tomando as noções de “limpeza” e condi-
ção da Alteridade como ponto de partida, o 
espetáculo baseia-se nas histórias de vida de 
mulheres que trabalharam nas limpezas, na 
Grécia, nos últimos trinta anos. Os imigrantes 
na Grécia sempre realizaram o trabalho sujo 
de limpar o país, desde as casas da classe 
média em ascensão às estações ferroviárias 
e comboios da nação.

Mas quem são estas pessoas a quem con-
fiámos o acesso aos nossos espaços mais 
privados, e como é que elas veem a Grécia, 
passados tantos anos? Em que medida foram 
afetadas pela atual crise financeira? Qual é o 
seu grau de assimilação na sociedade grega, 
e até que ponto permanecem estrangeiras?

Tal como os trabalhos anteriores de Azas 
e Tsinikoris, o espetáculo baseia-se nas pes-
soas concretas, nos seus papéis sociais e 
nas suas histórias de vida. Em palco, cinco 
intérpretes irão “representar” diferentes ge-
rações de imigrantes que vivem na Grécia, e 
podem transmitir a sua própria experiência 
de diferentes mundos dentro das realidades 
sociais da Grécia moderna. Uma filipina que 
veio para a Grécia nos anos 80 e trabalhou 
em Ekali (o subúrbio rico de Atenas) desde 
então; uma soprano moldava que chegou nos 
anos 90 e trabalhou aqui e ali nas limpezas; 
uma albanesa que se juntou a uma das equi-
pas que trabalham à tarefa; uma sul-africana 
que veio para a Grécia por causa do seu casa-
mento com o marido grego; uma búlgara que 
é uma das muitas empregadas de limpeza do 
Centro Onassis.

Partindo da sua pesquisa sobre o trabalho 
de limpezas, que pode ser visto como sim-
bolizando a classe operária, Azas e Tsinikoris 
também estão interessados em clarificar as 
mudanças radicais que ocorreram nos últi-
mos anos no código do trabalho grego, e no 
seu impacto nos trabalhadores da Grécia.

GLossário

cantor pop grego e nacionalista assumido 
que expressou publicamente a sua simpatia 
pelos regimes fascistas do século XX.

jogador de basquetebol grego de ascen-
dência nigeriana que nasceu em Atenas e 
cresceu como imigrante de segunda gera-
ção sem documentos legais. A sua carreira 
começou com a equipa de basquetebol 
Philathlitikos. Depois de ser descoberto por 
um olheiro da NBA, foi levado para os EUA 
e foram-lhe oferecidas as cidadanias grega, 
americana e nigeriana quase ao mesmo 
tempo. Escolheu a nacionalidade grega e é 
desde então um dos membros fundamentais 
da equipa nacional.

avenida na parte ocidental de Atenas onde 
se localiza o único gabinete de registo de 
estrangeiros na cidade. Um refugiado que 
precise de pedir asilo ou um imigrante que 
tenha de renovar a alteração de residência, 
tanto faz, todos os assuntos têm de ser 
tratados ali.

organização política fundada no final dos 
anos 70 como típico grupo neonazi. A partir 
do início da crise, passaram a ser uma força 
nacionalista antissistema estabelecida e 
tornaram-se o terceiro maior partido no 
Parlamento grego, com 7% dos votos. Depois 
de o rapper esquerdista Pavlos Fyssas ter 
sido assassinado por um dos seus membros, 
quase todo o grupo parlamentar foi preso e 
acusado de formar uma organização crimi-
nosa. O julgamento contra a Aurora Dourada 
começou em abril de 2015 e ainda continua. 
Entretanto, todos os membros do partido 
foram libertados.

cLean citY 

investigação, texto, direção: anestis azas e prodromos tsinikoris; Dramaturgia: margarita tsomou;  
cenário e adereços: eleni stroulia; música: panagiotis manouilidis; iluminação: eliza alexandropoulou;  
Vídeo: nikos pastras; produção: onassis cultural centre-athens
coprodução: Goethe-institut, no contexto de europoly. esta produção faz parte de europolY, um projeto  
europeu para teatro e cinema do Goethe-institut, em cooperação com münchner Kammerspiele, onassis cultural 
centre athens, sirenos – Vilnius international theatre Festival, maria matos teatro municipal e tiger Dublin 
Fringe. em cooperação com allianz cultural Foundation. crédito fotográfico: Kathari poli e Gabriela neeb;
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no âmbito da rede create to 
connect com o apoio do programa 
cultura da união europeia



teatro
sexta e sábado, 21h
domingo, 17h30
sala luis miguel cintra;  
a classificar pela cce
Duração: 1h20
em grego com legendas 
em português
€12 a €15 (com descontos  
€5 a €10,50)

Em 6 A. M. How to Disappear Completely, Gior-
gos Valais, Aggeliki Papoulia, Christos Passalis 
e os seus colegas exploram a ideia de uma Es-
trada para um sítio (tanto exterior como inte-
rior) bem como para outro nível de realidade. 
São quarteirões de uma zona de construção 
abandonada, na zona limítrofe da cidade. Ali 
vão contruir um território futuro, fazendo um 
uso poético do que restou do passado. Nesta 
terra prometida dois cidadãos serão suficien-
tes para construir uma metropolis, três para 
construir um país e quatro um mundo.

sob a inFLUÊncia de HÖLderLin 
e tarKovsKi, peLo bLitZ tHeatre 
GroUp

As duas fontes base que usámos para a cria-
ção de 6 A.M. How to Disappear Completely 
foram Lamento de Menon por Diotima escrito 
por um dos mais importantes poetas alemães 
do Romantismo, Friederich Hölderlin e o filme 
de Andrei Tarkovski, Stalker.

o poema

O nosso mais valioso guia durante o processo 
criativo começa com a descrição do deses-
pero de Menon, após a morte da sua amada, 
Diotima e a pouco-e-pouco o poema trans-
forma-se numa viagem interna de iniciação e 
redenção. Hölderlin, através da sua arte po-
ética, através da dor e do desespero conse-
gue encontrar a sua saída do mundo, saída do 
cosmos e comunicar com os espíritos. 

O poema começa como um lamento e ter-
mina como um triunfo. E nós seguimos exata-
mente este mesmo caminho.

Em 6 A.M. How to Disappear Completely as 
personagens usam este poema como pala-
vras mágicas, podemos dizê-lo. Que será o 
mesmo que dizer que é como se o mundo 
tivesse acabado e o que restou de todos os 
milagres do espírito humano foram estas pa-
lavras; as únicas palavras que podem ajudar a 
comunicar com o desconhecido e sobreviver 
num mundo hostil e violento. Para nós, hoje 
em dia, esta é uma necessidade essencial. 
Acreditamos fortemente que nesta época 
a poesia (ou uma forma poética de pensar) 
pode ser um ato de resistência. Ato de re-
sistência contra o medo reproduzido todos 
os dias pelas autoridades, pelos media e até 
pelos cidadãos.

o FiLme

Stalker de Andrei Tarkovski inspirou-nos 
também de muitas maneiras. O filme narra a 
história de três pessoas que deambulam pela 
Zona. A Zona é uma área proibida, contami-
nada pela presença de aliens e tem poderes 
especiais, poderes que não estão de acordo 
com as leis da física ou com a lógica comum.É 
um espaço que, literalmente, vive; é um or-
ganismo vivo. E, acima de tudo, um espaço 
que é tanto físico como metafísico. Nós ten-
támos criar em palco um espaço similar. Um 
espaço que reage às ações das personagens 
em palco, um espaço que é efetivamente um 
protagonista, que tem sentimentos, que age 
e reage, uma paisagem espiritual interior.

Usámos estes dois materiais como guias no 
sentido de criar uma peça anti-realista, uma 
peça em que as leias comuns já não se apli-
cam, uma peça que tem como objetivo ten-
tar comunicar com forças que ignoramos mas 
que no entanto estão lá, à espera de serem 
tocadas. Criámos uma peça que conta a his-
tória de um grupo de pessoas que luta para 
encontrar uma saída. Uma saída da realidade, 
da narrativa central, uma saída do mundo.

bLitZ tHeatre GroUp

O Blitz Theatre Group é um coletivo formado 
em 2004 por três artistas: Yorgos Valais, An-
geliki Papoulia e Christos Passalis.

Tem como base o princípio de olhar o te-
atro como um meio em que as pessoas se 
conhecem e trocam ideias na sua essência, 
e não um meio para a virtuosidade ou verda-
des ‘ready made’. Há uma necessidade de dar 
resposta ao que a sociedade questiona à arte 
de hoje. E também ao que defendem e por 
que lutam as estruturas teatrais neste século 
XXI.

Todos os membros são iguais, equivalentes 
no que se refere aos processos de conceção, 
escrita, direção ou dramaturgia, tudo é ques-
tionado e nada é dado à partida como garan-
tido, nem no teatro, nem na vida.

6 a.m. HoW to  
disappear compLeteLY

Dramaturgia: Blitz theatre Group, angelos skassilas, stefanie carp; interpretação: aris armaganidis, aris Balis, michalis Kimonas, angeliki papoulia, christos passalis, 
areti seintaridou, Yorgos Valais; set designer: efi Birba; Figurinos: Vassilia rozana; Desenho de luz: tassos paleoroutas; Desenho de som e música: Yorgos Konstantinidis, 
coti K.; movimento: Yannis nikolaidis; assistente de encenação: Vassia attarian; assitente de cenografia: alexia chrysochoidou; caracterização: evi zafiropoulou; cabelos: 
chronistzimos; stage automation: thanos eleftherakos; props: tzela christopoulou, Yorgos Koskorellos, cristina suarez Herrero; set model construction: michaila pliaplia; 
set construction: panagiotis Blanas; seamstress: lena papamichail; shoes & leather accessories construction: ourania psevedourou; masks construction: roger Fischer; 
Fabric special treatments & dying: Grigoris Bessas; tailoring: efi Karantasiou, litsa moumouri; project development, promotion & touring: Judith martin / ligne Directe; 
production manager: maria Dourou; production: onassis cultural centre-athens & Blitz theatre Group
coprodução: são luiz teatro municipal - lisbon, la Filature – scène nationale de mulhouse, la comédie De reims – Festival reims scènes d’europe, théâtre De la Ville - 
paris, nouveau théâtre De montreuil, ligne Directe - paris
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em 2017 

para quem tem entre 30 e 65 anos existe um cartão para ir aos teatros maria matos e são luiz durante um ano com 50% de desconto por €10.
Válido durante 12 meses a partir do momento da compra. Desconto, mediante a apresentação do cartão, apenas válido na bilheteira física e online do maria matos  
teatro municipal e do são luiz teatro municipal. não acumulável com outros descontos e não extensível a espectáculos de preço único e outros seleccionados.  

a utilização do cartão é pessoal e intransmissível. À venda nas bilheteiras físicas e bilheteira online dos teatros maria matos e são luiz.

maria & luiz
um cartão. Dois teatros.
Bilhetes a metade do preço  
nos teatros municipais  
maria matos & são luiz


