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RADOUAN MRIZIGA

s ã o l u iz teatro m u nicipal

1 E 2 JUN

ESPECTÁCULO DE ABERTURA

ABOUT
KAZUO OHNO

E SE ELAS FOSSEM
PARA MOSCOU?

PALCO DA SALA PRINCIPAL
Quarta às 21h e Quinta às 19h
Duração: 1h40; M/12
€12 (com descontos €5 a €8,40)

PALCO E PLATEIA DA SALA PRINCIPAL
Quarta, Quinta e Sexta às 19h e às 22h
Duração: 1h30 + pausa + 1h30; M/14
€15 (com descontos €5 a €10,50)
Em português, legendado em inglês
Espectáculo APRESENTADO em duas
sessões simultâneas (teatro e vídeo)

Copiar a dança do mestre do butô Kazuo
Ohno a partir de arquivos de vídeo foi o
desafio a que Takao Kawaguchi se propôs
numa performance que viria a causar
polémica no meio da dança de Tóquio.
Esta ‘cópia’ é um original, uma coreografia
que Kawaguchi cria em dueto com a
imagem ilusória de Ohno. E que sublinha
as características distintivas entre os dois.

25 A 27 MAI

Christiane Jatahy [BR]

A partir de As Três Irmãs de Anton
Tchekhov, a encenadora e cineasta
brasileira transporta questões do
quotidiano para o teatro, para o cinema
e para as cidades, desdobrando-as em
múltiplos pontos de vista, criando
intersecções entre realidade e ficção,
teatro e cinema, passado e presente.

29 E 30 MAI

ARCHIVE

Arkadi Zaides (IL)

Palco da sala principal
Domingo e Segunda às 21h
Duração: 1h; M/12
12€ (Com descontos €5 a €8,40)

De que forma é que um artista israelita
se posiciona face ao conflito
israelo-palestiniano? Partindo de material
filmado pelos voluntários palestinianos
do B’Tselem Camera Project, o
espectáculo de Arkadis Zaides tem uma
dimensão universal: questiona o potencial
para a violência contido em cada pessoa,
ao mesmo tempo que transforma o corpo
do coreógrafo num arquivo vivo.

Takao Kawaguchi [JP]

4 E 5 JUN

THE DIALOGUE
SERIES: IV. MOYA
Faustin Linyekula [CG]

SALA PRINCIPAL
Sábado às 21h e Domingo às 17h30
Duração: 1h; M/12
€12 A €15 (com descontos €5 a €10,50)
Em inglês e francês,
legendado em português

Este é o quarto de uma série de
espectáculos que Faustin Linyekula está
a desenvolver com amigos, artistas,
bailarinos e coreógrafos sobre a relação
destes com a História, sobre o contexto
em que se inserem e sobre o papel que a
arte ocupa em tudo isso. Aqui é a vez de
Moya Michael, bailarina e coreógrafa cujo
percurso inclui colaborações com Rosas,
Akram Khan Cie e Larbi Cherkaoui.
Um espectáculo apresentado no âmbito
da bienal Artista na Cidade.

7 E 8 JUN

CONCERTO DE ENCERRAMENTO

Taoufiq Izeddiou [MA]

LULA PENA

EN ALERTE

Sala Principal
Terça e Quarta às 21h00
DURAÇÃO: 50min; M/12
€12 A €15 (com descontos €5 a €10,50)

É possível conciliar a dança e a
espiritualidade? Taoufiq Izeddiou
responde de forma magistral a esta
questão utilizando a primeira para evocar
a segunda. O coreógrafo marroquino
interroga-se sobre essa força
extraordinária que permite a alguns aceder
a uma sabedoria que atravessa os séculos
e a outros mergulhar numa violência cega
em nome de um ideal intangível.

8 E 9 JUN

11 JUN

(PT)

Sala Principal
Sábado às 21h
M/12
€12 A €15 (com descontos €5 a €10,50)

O concerto de encerramento do
Alkantara Festival traz ao palco
do São Luiz a cantora, guitarrista,
compositora e intérprete Lula Pena para
apresentar o seu novo álbum, Archivo
Pittoresco, a lançar no Outono pela
editora belga Crammed Discs.

55

25 MAI a 11 JUN

Jardim de Inverno
Quarta e Quinta às 19h
Duração: 1h; M/12
12€ (Com descontos €5 a €8,40)

PONTO DE
ENCONTRO
ALKANTARA

Radouan Mriziga [MA]

55, como os 55 minutos de um
espectáculo de arquitectura construído
a partir do número cinco e das medidas
do corpo do bailarino. Primeira criação
de Radouan Mriziga, 55 é um exemplo
perfeito da forma como o bailarino
e coreógrafo nascido em Marraquexe,
formado pela P.A.R.T.S., transformou as
influências híbridas da sua dança numa
linguagem única e pessoal, situada
algures entre a sobriedade e a
sensualidade, entre a conceptualização
e a fisicalidade, entre o estrutural
e o sentimental.

SALA MÁRIO VIEGAS

DOMINGO A TERÇA
das 18H às 00H
QUARTA das 18H às 01H
QUINTA A SÁBADO
das 18H às 02H

www.teatrosaoluiz.pt
www.alkantarafestival.pt

