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Direcção e espaço cénico
John Romão
Com
John Romão,  
os skaters/performers 
Francisco Campos Lima, 
Guilherme Moura, Wesley 
Barros e os skaters afonso 
Castella, andré Reis, Bruno 
Marques, Guilherme Simões, 
hugo David, João Ferreira, 
José Palhinha, Pedro  
Borges e Rodolfo Moreira

acordeonista
Fábio Palma toca Et exspecto 
de Sofia Gubaidulina
textos
tiago Rodrigues e  
John Romão, a partir  
de Pier Paolo Pasolini
Música
nicolai Sarbib
espaço sonoro
Daniel Romero (.tape.)
Figurinos
João Pedro Vale e nuno 
alexandre Ferreira
Desenho de luz
José Álvaro Correia
assistência de luz  
e direcção técnica
Rui Monteiro
Colaboração cenográfica
F. Ribeiro
Colaboração coreográfica
elena Córdoba  
e Luigi Vescio
assistência de  
direcção e produção
Solange Freitas
Comunicação
Mafalda Simões
Fotografia
Bruno Simão

Co-produção
Colectivo 84,  
Centro Cultural Vila Flor, 
Festival temps d’images, 
Konstanz theater, 
teatro Municipal Rivoli

Residências artísticas
negócio/ZDB,  
O espaço do tempo

apoios
Cão Danado,  
Clara andermatt,  
CnB, Culturgest, eira,  
Museu Berardo,  
teatro Meridional,  
turismo de Lisboa 

o colectivo 84 é uma  
estrutura apoiada pelo  
Governo de Portugal – 
Secretaria de Estado  
da cultura / Direcção  
Geral das artes

2



teo r e ma

Seguindo os passos de Pier Paolo Pasolini, 
que exaltou o sentido popular do sagrado 
com figuras do povo, muitas vezes 
marginais do subproletariado urbano  
ou rural, John Romão traz consigo  
para o palco um grupo de jovens skaters, 
hierofanizados por um amor pelo real. 
Inspirado no texto e filme homónimos  
de Pasolini e na hipótese de encenação  
da sua própria morte, TEOREMA  
é um espectáculo em que a palavra é 
suplantada por uma experiência visual e 
sonora, enigmática e elegíaca, concebida 
para 1 actor, 12 skaters e 1 acordeonista.
TEOREMA é a segunda parte de  
um tríptico que John Romão está  
a desenvolver em torno da obra do 
realizador italiano e que se fecha com  
a estreia de Pocilga, em Janeiro de 2015,  
na Culturgest.
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ars m o r i e n d i –  o teo r e ma d i o n i s íaco
n u n o m iG u e l
invEStiGaDor E tEórico

Para a cultura contemporânea, sempre limitada às suas gaiolas men-
tais, estar morto é anormalidade monstruosa, retorno ao informe que 
desconhece, realidade obscena, para quem não consegue imaginar mais 
nada que fique além do bem circunscrito no finito. A morte é cada vez 
mais invisível, recalcada, o que, por isso mesmo, se transforma em pul-
são e eterno retorno, erupção transfigurada em erotismo obsessivo, e se 
já não podemos ver este deus terrível de frente, significa então que inva-
diu secretamente o nosso olhar, para nossa maldição. As nossas socieda-
des foram transformadas em armadilhas mortíferas, o governo em ne-
cropolítica, as cidades em grandes cemitérios. O falecimento e a falência 
reclamaram tudo: arte, filosofia, economia, ciência. Doravante só estare-
mos vivos quando bem despertos para o horror dos nossos desejos mais 
obscuros, tudo o resto é longa agonia, anestesia vária: só o terror nos de-
volverá à vida quando a arte deixou de ser considerada crime.

Através da constante agressão visual e etiológica, inerente ao proces-
so de ingresso no culto da monotonia urbana, o desapossado torna-se 
possesso, o parecer adquire ser, a falsa postura, pré-fabricada, ganha 
vida e passa a habitar as assoalhadas devolutas da subjectividade. Nas 
cidades as pessoas dão forma a figuras que se multiplicam como clones, 
e, por serem idênticas visualmente, passam a fazer parte da coreografia 
urbana, paisagística, em conjunto com outros elementos que aí figuram 
inertes, desde o body builder à ginasta sueca, aos grupos de yoga e new 
age, hipsters, health-goths, metrossexuais e homens cinzentos de grava-
ta, entre outros. Todos eles têm em comum o não ter vontade própria e 
deixar que estes personagens de comédia da crueldade os habitem, e os 
vivam como parasitas, mas este não querer involuntário surge por neces-
sidade de revestir a nudez com qualquer identidade rápida que esteja à 
mão. Quanto muito há ausência de fundamentos para a acção, a disposi-
ção oficialmente autorizada a mover-se como defunto vivente, seja qual 
for a direcção que as condições exijam. Mas o sacro eros polimorfo teima 
em reaparecer com certas perguntas: Quais são os meus verdadeiros de-
sejos? O que posso fazer antes que seja tarde demais?
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Mas chegou o tempo de viver de novo na eternidade do enigma, por-
que sabemos que já não há informação quando as explicações se tornam 
excessivas, se contradizem, e a semiótica implode em hermética destrui-
ção dos seus objectos, para os transformar em algo para além do sujeito, 
a leste do bem e do mal. Sabemos, como nos ensina Pasolini, que contar 
histórias nos deve transportar para além do entretenimento e que a fun-
ção das histórias consiste em fabricar a realidade. E as histórias que defi-
nem o agora, são ladainhas gastas, muitíssimo antigas, do tempo das 
múmias egípcias, asfixiadas nas mãos daqueles que habitam confortá-
veis em cidadelas. As novas histórias terão palavras habitadas pelos ele-
mentos, escritas com terra nas unhas, carne, fogo e sangue. Neste rito de 
prisca theurgia pagã, não estamos perante qualquer “peça de teatro”, 
muito menos “performance” ou outro rótulo que se lhe queira colar, aci-
ma de tudo porque, como alguém iniciado nos antigos mistérios, John 
Romão já morreu. 

A liturgia em cena leva-nos para outro quadrante, para a praia em que 
é encontrado um cadáver despido, esfacelado de atropelos, dir-se-ia víti-
ma de sagração carnal, mercê de morte violenta e orgíaca. O rosto desfei-
to de Pasolini em coágulo, a encarnar as fisionomias perturbadoras das 
pinturas de Bacon, o sexo exposto em mágica erecção hieroglífica, en-
quanto cães lambem o sangue seco aos seus pés. Há gente que se aproxi-
ma e acumula em seu redor, a mulher baixinha de cabelo oleoso, escra-
vos assalariados, rostos assustados, pescadores, crianças vadias, 
matriarcas domésticas, skaters, o anjo anunciador acordeonista e, por 
fim, o John Romão, ou o que resta dele, pois já começa a perceber que 
estranha encarnação habita em nome da sua pessoa, em visitação, neste 
novo presépio de Zagreus. Desta morte nada sabemos, total mistério de 
exegeses contraditórias, há quem diga que foi vingança, exibicionismo 
suicida, assassínio ritual de bacantes, retaliação da máfia, resultado de 
estranhas paixões, 120 dias de Sodoma Divinizada e outros teoremas. 

Mas aflora o enigma, que será sempre o reverso da arte, porque se ilu-
dem os que pensam que há algo a comunicar nestes momentos messiâ-
nicos, apenas o contrário de comunicação, o movimento gravítico da se-
dução, e não há nada mais sedutor do que o incompreensível. Razão 
porque também podemos dizer que aquele não é apenas o corpo de 
Pasolini, mas o de Genet encarcerado, o corpo aberto a golpes de 
Mishima, ou martirizado de São Sebastião, cristal dos estranhos 
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movimentos de Artaud na fogueira, Orfeu esquartejado, o Ecce Homo, o 
“autre” de Rimbaud, a catequese sobre comunhão ao negro de Sade, 
“Dionísio o crucificado” das assinaturas de Nietzsche, Caravaggio a mas-
turbar o seu amante agora e na hora da sua morte, Shiva itifálico nos 
crematórios do Ganges, entre outros avatares e isótopos desse Deus emi-
nentemente desconhecido, que se revela, na precipitação máxima do 
erotismo, sob aspecto de thanatos. O Númen, que retorna em coincidên-
cia dos opostos, assim como o indefiniu Nicolau de Cusa, implicará sem-
pre que, quanto mais afastados pensemos estar Dele, mais perto se en-
contre. Essa proximidade permite então, talvez, que o vejamos sem 
intermediários ou véus no seu “caosmos”.

A concepção de morte como encenação, que John Romão nos propõe, 
instila a rebeldia infinita, a guerra aos empreendedores, ao individualis-
mo, à responsabilidade no trabalho, ao consumo, e boicota assim os ali-
cerces da sociedade mercante, que nos quer contingentes e cada vez 
mais definidos e alinhados num corpo automático, racional, material e 
são, que nos entretém a pensar que vivemos assim para sempre, ilusão 
fundamental para sacrificar a existência ao ter e ao parecer, em detri-
mento da vida. A procura de ser ninguém que esta encenação da morte 
implica, constitui a revelia pura contra esta forma de vida pré-encenada, 
e permite, paradoxalmente, viver a totalidade. A Ars moriendi que John 
Romão nos oferece ao olhar, encerra o segredo vivificante do poder ser 
todas as coisas e todos os papéis no teatro do mundo, revela-se a essência 
da vida humana, a nossa verdadeira cara, em que o cadáver surge, no 
fundo, como disfarce da disponibilidade total.
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são luiz teatro municipal

Direcção executiva 
Programação temporada 2014-2015
aida tavares
Programação Mais novos 
Susana Duarte 
adjunta Direcção executiva 
Margarida Pacheco
Secretariado de Direcção
olga Santos
Direcção de Produção
tiza Gonçalves (Directora)
Susana Duarte (adjunta)
Mafalda Sebastião
Margarida Sousa Dias
Direcção técnica
hernâni Saúde (Director) 
João nunes (adjunto)
Iluminação
carlos tiago
ricardo campos
ricardo Joaquim
Sérgio Joaquim
Maquinistas
antónio Palma 
cláudio ramos
Paulo Mira
vasco Ferreira 
Som
nuno Saias
ricardo Fernandes
rui lopes
Encarregado Geral
Manuel castiço 
Secretariado técnico
Sónia rosa
Direcção de Cena
José calixto 
Maria távora 
Marta Pedroso 
ana cristina lucas (assistente)
Direcção de Comunicação
ana Pereira (Directora)
Elsa Barão
nuno Santos
Design Gráfico
Silva Designers
Bilheteira
cidalina ramos
hugo henriques
Soraia amarelinho
Frente de Casa
letras e Partituras
assistentes de Sala
ana rita carvalho
carla Pignatelli (coordenação)
carlota Macedo
carolina Serrão
cristiano varela (coordenação)
Domingos teixeira
Filipa Matta
helena Malaquias 
hernâni Baptista
inês Garcia 
Joana Braz 
João cunha 
Manuel veloso 
Paulo Soares
Sara Fernandes 
carlos ramos (assistente)
Segurança
Securitas
Limpeza
astrolimpa

www.tempsdimaGes-portuGal.com 
www.teatrosaoluiz.pt
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