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Tudo o que eu escrevi estabelece  
a mais estreita das relações com o que 
vivi, mesmo que não tenha sido uma 
experiência pessoal directa; em cada 
novo poema ou peça de teatro,  
o que pretendi foi alcançar a minha 
própria emancipação e purificação 
espiritual – porque um homem  
partilha a responsabilidade e a culpa 
da sociedade a que pertence.
henrik ibsen, Junho 1880

E subitamente veio a hora em que a 
majestade de Ibsen se dignou a olhar para 
mim pela primeira vez. Um novo poeta, 
de quem nos aproximaremos por muitas 
vias, agora que já conheço uma delas.
rainer Maria rilke, 1906
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Neste espectáculo a tragédia da morte de um filho põe em causa o relaciona-
mento de um casal, abordando temas como a culpa, a responsabilidade humana 
e a possibilidade de redenção das personagens. Mediante a não realização indi-
vidual, o casal deposita os seus sonhos e expectativas na vida do frágil filho. 
Com o terrível acidente, sofrem ambos, pai e mãe pela perda do filho e, a certa 
altura, resolvem retomar sua vida de forma inteiramente nova, juntos. O Pequeno 
Eyolf é um drama em três actos e pertence à última fase de Ibsen, considerada 
pelos críticos como simbolista e mais madura. 

Entre o mundo de Ibsen e o nosso a música e o som dos homens tomaram 
lugar em todos os espaços, envolvendo-nos em todos os gestos. Como viver, 
amar ou fazer o luto rodeado por ininterruptos estímulos sonoros? Situações e 
palavras são permanentemente contaminadas por entidades sonoras, musicais, 
pulsantes, em constante realimentação: a música tornou-se o nosso cenário, 
não há apenas natureza, interior e exterior diluem-se, tudo é tocado por música 
e som, a morte de um filho, o desgaste do desejo, tudo.



Melhor do que estas peças, todas  
elas igualmente excelsas na 
capacidade dramatúrgica, na 
caracterização e no interesse 
superior, pouco tem o teatro, antigo 
ou moderno, para nos oferecer.
James Joyce, 1900

A crítica ou a representação que 
converta Ibsen num reformador 
social ou num moralista destrói  
o seu conseguimento estético,  
e ameaça o lugar autêntico que  
ele ocupa no cânone dramático 
ocidental, logo a seguir a 
Shakespeare e, talvez, a Molière.
harold Bloom, 1994
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q u e m e stÁ D e ntro e q u e m e stÁ fo r a? 
O PEQ U E N O EYO LF  D e H e n r i K i B s e n .
D r ama m u s i cal
lu í s tr i g o D e s o u sa

Há um mundo que se divide em muitas formas e hipóteses que nos incluem 
ou excluem: o conforto de quem está dentro é desafiado pelas possibilidades do 
que está fora. Poderão aqueles que amamos estar e permanecer dentro? Teremos 
que procurar fora razões que nos mantenham perto de quem desejamos e de 
quem nos ama? Poderão as ambições dos nossos projectos excluir quem mais 
amamos? Quem está dentro e quem está fora?

 Eyolf está dentro, os miúdos da praia estão fora, Allmers esteve fora porque 
dentro já não produzia, Rita está dentro onde aguarda que tudo o que deve estar 
dentro permaneça dentro pois custa-lhe partilhar, Asta está dentro do mundo 
de Allmers mas fora em relação a Rita, Borgheim encara o fora com optimismo, 
o seu trabalho é ligar fora e dentro, o seu destino está lá fora mas é com Asta que 
o quer partilhar. Apenas a morte circula entre todas as divisões dentro/fora, 
como os espíritos, como os olhos de Eyolf.

 Entre o mundo de Ibsen e o nosso a música e o som dos homens tomaram 
lugar em todos os espaços, envolvendo-nos em todos os gestos. Como viver, 
amar ou fazer o luto rodeado por ininterruptos estímulos sonoros? Situações e 
palavras são permanentemente contaminadas por entidades sonoras, musicais, 
pulsantes, em constante realimentação: a música tornou-se o nosso cenário, 
não há apenas natureza, interior e exterior diluem-se, tudo é tocado por música 
e som, a morte de um filho, o desgaste do desejo, tudo.

 Hoje as leis dos homens bem procuram impor algum silêncio às máquinas e 
aos incansáveis apetites dos mesmos homens pela folia. Porquê?

Porque estamos perdidos, como família, como comunidade, como país, 
como comunidade de países. A modernidade quis esquecer Ibsen mas ao misté-
rio da permanência tal pouco importa e a ele voltamos, nas palavras de todos os 
dias, nos filhos que queremos dentro, nas obras desmesuradas, na morte que 
sempre aparece. 
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B i og r afias

H e n r i K i B s e n

Henrik Johan Ibsen nasceu a 20 Março de 
1828, na pequena cidade portuária de Skien. 
Considerado o maior dramaturgo norue-
guês do Século XIX e um dos criadores do 
teatro realista, o pai do drama em prosa,  
foi ainda poeta e director teatral. Entre  
seus maiores trabalhos destacam-se Brand, 
Peer Gynt, Um Inimigo do Povo, Imperador  
e Galileu, Casa de Bonecas, Hedda Gabler, 
Espectros, O Pato Selvagem ou 
Rosmersholm.

Muitas de suas peças foram consideradas 
escandalosas na época, analisavam a reali-
dade contida por trás das convenções e 
costumes, o que trouxe muita inquietação 
para seus contemporâneos. Ibsen lançou 
um olhar crítico e a livre investigação sobre 
as condições de vida e as questões da mo-
ralidade da época. 

Embora a maioria de suas peças sejam 
definidas na Noruega onde trabalhou tam-
bém como aprendiz de farmacêutico entre 
1844 e 1850 (fica a curiosidade) por aspirar 
a ser médico; viveu durante 27 anos em 
Itália e na Alemanha e raramente visitou  
a Noruega durante os seus anos mais 
produtivos.

As suas peças mais famosas retratam  
de forma realista a vida contemporânea  
e o seu tema central é o dever do indivíduo 
para consigo mesmo. O seu individualismo 
anarquista influenciou as gerações poste-
riores mas, na sua vida pessoal, Ibsen era 
um conservador.

Chega a ser indicado para o Prémio  
Nobel de Literatura, em 1902, e logo no ano 
seguinte, perde a capacidade manual de 
escrever.

Ibsen morre a 23 de Maio de 1906, sendo 
sepultado no dia 1 de Junho com honras  
de Estado. Defendia a liberdade espiritual,  
e não se submetia a qualquer disciplina  
partidária dizia, apenas à verdade.

m an u e l W i B o rg

Nasceu em Lisboa em 1968. Fez parte das 
companhias de teatro Artistas Unidos e 
Teatro da Malaposta. Trabalhou ainda para 
o Teatro Aberto, Teatro de Almada, Teatro 
Nacional Dona Maria II, Centro Cultural de 
Belém, Culturgest, entre outros. Foi actor 
em peças encenadas por Jean Jourdhueil, 
Jorge Silva Melo, Rogério de Carvalho, 
Artur Ramos, entre outros, e em filmes de 
Jorge Silva Melo, Manuel Mozos, Jacinto 
Lucas Pires, António da Cunha Telles, 
Jorge Queiroga, entre outros. Em 1997,  
cria a companhia profissional de teatro 
Actores Produtores Associados (APA), 
onde trabalhou como director, encenador  
e actor até 2008, ano em que encerrou a 
companhia. Produziu, encenou e interpre-
tou peças de Jacinto Lucas Pires, Gonçalo 
M. Tavares, José Maria Vieira Mendes,  
Rui Guilherme Lopes, Strindberg, Harold 
Pinter, Sarah Kane, entre outros. Recebeu 
o Prémio para a Melhor Interpretação 
Masculina, no Festival Internacional de 
Cinema de Dunkerque (1994). Recebeu  
o Prémio Revelação Ribeiro da Fonte,  
do Ministério da Cultura, pela encenação  
da peça As Regras da Atracção, de Rui 
Guilherme Lopes, a partir de Bret Easton 
Ellis (2001). Recebeu os prémios SPA em 
2010, pelas suas participações na série te-
levisiva Conta-me Como Foi (RTP), e pela 
participação na peça A Orelha de Deus de 
Jenny Shwartz, apresentada na Culturgest 
em 2009. É autor da peça O Amante  
de Ninguém (a partir de textos de 
Dostoievsky) publicada na Cotovia.
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r ita lo u r e i ro

Rita Allmers
Fui criada para me tornar mãe, 
não para ser mãe

Nasceu em Lisboa em 1969, concluiu o  
curso de formação de Actores da Escola 
Superior de Teatro e Cinema em 1991 e  
frequentou o workshop de Robert Castle 
sobre o método. 

Tem participado ao longo dos anos em 
vários espectáculos na companhia de 
Teatro da Cornucópia com os encenadores 
Luís Miguel Cintra e Christine Laurent. 

Trabalhou também com os encenadores 
Filipe la Féria, António Pires, Rui Mendes, 
Nuno M Cardoso, José Peixoto, Rui 
Madeira, José Wallenstein e Rodrigo 
Francisco. 
Encenou as peças Abc da Mulher de Joana 
Pereira da Silva e Amor de D. Perlimplim 
com Belisa em Seu Jardim de Frederico 
Garcia Lorca. 

Em televisão participa regularmente em 
telenovelas e séries. No cinema, trabalhou 
com realizadores como Fernando Vendrell, 
José Álvaro de Morais, Werner Schroeter, 
João César Monteiro, Paolo Marinou-
Blanco, Inês Oliveira, Vicente Alves do Ó, 
entre outros.

antÓ n i o f i li pe

Alfred Allmers
Entre mim e a Rita não há 
parentesco. Não é a mesma  
coisa que ter uma irmã 

Nasceu a 9 Julho de 1957. Estreou-se no 
teatro em 1980, tendo desenvolvido o seu 
trabalho em companhias como o Teatro 
Aberto, o Teatro Ibérico, o Teatro do 
Século, o Teatroesfera e Artistas Unidos. 
Trabalhou com encenadores como 
Fernando Gomes, João Lourenço, Rogério 
de Carvalho, Inês Câmara Pestana, Luís 
Assis, Xosé B. Gil, José Carretas, Graça 
Corrêa, Miguel Loureiro, Jorge Silva Melo, 
João Grosso, Natália Luiza, Pedro Carraca 
e Manuel Wiborg.

Foi intérprete em peças de Rojas, Lorca, 
Valle-Inclán, Shakespeare, Sam Shepard, 
Botho Strauss, Bertolt Brecht, Erdman, 
Sergi Bebel, Luís Assis, José Carretas e 
Teresa Faria, Calderon, Joe Orton, Harold 
Pinter, Eugene O’Neil, Juan Mayorga, 
Landford Wilson, Armando Nascimento 
Rosa e Miguel Castro Caldas, Nathalie 
Sarraute, Gerardjan Rijnders, Enda Walsh, 
Judith Thompson e Wallace Shawn,  
Juan Rulfo, Ibsen.
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catar i na Walle n ste i n

Asta Allmers
A dois? Nunca mais que dois?  
Uma multidão não pode ser feliz?

É diplomada pela Escola Superior  
de Teatro e Cinema (Teatro 2008). 
Frequentou o Conservatoire Supérieur 
d’Art Dramatique em Paris e a Escola  
de Música do Conservatório Nacional  
em Lisboa no curso de Canto.

No cinema trabalhou com José 
Nascimento, Mário Barroso,  Gaël Morel, 
Manoel de Oliveira, João Botelho, Artur 
Serra Araújo, Ruben Alves, entre outros.
No Teatro colabora frequentemente com 
os Artistas Unidos onde integrou os elen-
cos de Não se Brinca com o Amor de 
Musset, A Estalajadeira de Goldoni e mais 
recentemente Gata em Telhado de Zinco 
Quente de Tenessee Williams sob a direc-
ção de Jorge Silva Melo.

car lo s antÓ n i o

Borgheim
Não podemos fazer nada  
melhor que brincar neste mundo. 
Eu acho que a vida inteira  
é um grande jogo.

Nasceu em 1972, formado em Teatro  
na ESMAE no Porto em 97. Como actor 
conviveu com os directores: Andrezje 
Sadowskei, Ana Borralho Alan Richardson, 
Amândio Pinheiro, João Galante, Jorge 
Andrade, João Brites, Joaquim Benite, 
Nuno M. Cardoso, Manel Wiborg, Miguel 
Moreira, Susana Vidal, e os grupos Útero, 
Teatro Praga, Mala Voadora entre outros.
No dia-a-dia partilha outros interesses  
nas artes sonovisuais como shadoWMan  
e ajudante de Danyella no projecto de arte 
total Ye77a.
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lu í s tr i g o D e s o u sa

Licenciatura em Pintura, pela Faculdade  
de Belas Artes da Universidade de Lisboa, 
concluída em 1991. Trabalhou em animação 
na produtora Animanostra, na série  
A Maravilhosa Expedição às Ilhas 
Encantadas. Participação como intérprete, 
guitarra-baixo, nas seguintes obras: Casino 
de Casino; À Deriva de Novembro, editado 
por Lisboa Records; Cinema, O Mundo e  
A Mãe de Rodrigo Leão. Participou em inú-
meros concertos como intérprete em dife-
rentes projectos: Refundidos, Ref, Casino, 
Lulu Blind, Novembro, Agência de Viagens, 
Rodrigo Leão (Cinema Ensemble). Em 1999 
foi co-autor e intérprete da música para a 
peça de teatro O Amante de Ninguém tex-
to adaptado de Dostoievsky por Manuel 
Wiborg, encenado por Manuel Wiborg  
e produzido por Artistas Unidos. 

ÁlVaro ro s e n D o

Nasceu em Lisboa em 1960. Depois de 4 
anos na Escola Superior de Belas Artes de 
Lisboa, fez parte do grupo que fundou a 
Galeria Monumental (1985) e, mais tarde, 
com Paulo Mora, fundou a escola de  
fotografia Maumaus (1991).

Participou com fotografias em exposi-
ções individuais e colectivas em Portugal, 
Espanha, França e Suíça desde 1982 
e colaborou em inúmeras publicações 
como foto-repórter desde 1981.

Trabalha como infografista na revista 
Visão desde 2004.
Começou a trabalhar com Manuel Wiborg 
em 2000 (fotografia, vídeo e materiais grá-
ficos para produções teatrais): 2000 Lá ao 
Fundo o Rio; 2001 As Regras da Atração; 
2001 O Homem ou é Tonto ou é Mulher; 
2005 Laranja Mecânica; 2006 Debaixo  
da Cidade; 2008 Aos Peixes; 2013 O Meu 
Jantar com o André; 2015 O Pequeno 
Eyolf.



11

J o rg e r i B e i ro

Iniciou a sua formação teatral no TEUC 
(Teatro dos Estudantes da Universidade 
de Coimbra), enquanto aluno da 
Licenciatura em Engenharia Electrotécnica 
da Universidade de Coimbra. 

Concebeu o Desenho de Luz para mais 
de 100 espectáculos de teatro, dança, ópe-
ra e música, trabalhando com vários ence-
nadores, coreógrafos, músicos e maestros, 
dos quais se destacam: Ana Tamen, 
António Augusto Barros, António Durães, 
Carla Bolito, Cristina Carvalhal, Diogo 
Dória,João Grosso, João Paulo Santos, 
John Mauceri, José Neves, José 
Wallenstein, Luísa Amaro, Manuel 
Sardinha, Manuel Wiborg, Matilde Javier 
Ciria, Natália Luiza, Nuno Rebelo, Rafaela 
Santos, Ricardo Pais, Rogério de Carvalho, 
Rui Lopes Graça, Rui Madeira, Stefan 
Asbury, Vânia Gala e Vera Mantero.    

Estes trabalhos foram produzidos e/ou 
apresentados no Teatro Nacional S. Carlos, 
Teatro Nacional D. Maria II, Teatro Nacional 
S. João, Culturgest, Centro Cultural de 
Belém, Teatro Camões, Teatro da 
Cornucópia, Fundação e Ballet Gulbenkian, 
Companhia Nacional de Bailado, Teatro 
Municipal São Luiz, Teatro Municipal  
Maria Matos, Centro Dramático da Galiza, 
Potsdam Fabrik – Berlin, Project Art Center 
– Dublin, The Place – London, Companhia 
de Dança Contemporânea de Angola, etc. 

Foi chefe de gabinete técnico do Teatro 
Académico de Gil Vicente (Coimbra) e di-
rector técnico do Teatro Nacional S. João 
(Porto) e da Coimbra Capital Nacional da 
Cultura 2003. Foi professor da disciplina 
de iluminação na Academia 
Contemporânea do Espectáculo do Porto. 

lu í s m o u ro

Licenciado em Escultura, mestre em 
Desenho e doutorando em Belas–Artes na 
especialidade de Cenografia pela Faculdade 
de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. 
Em 1983 executa os primeiros trabalhos de 
escultura em pedra e entre 1986/91 trabalha 
regularmente em Évora, como assistente  
do escultor João Cutileiro e nas oficinas  
do Departamento de Escultura do Centro 
Cultural de Évora. Participa em exposições 
colectivas e encontros nacionais e recebe 
algumas distinções. 

Em 1988, inicia a colaboração plástica  
em espectáculos de teatro, dança e ópera, 
concebendo e construíndo adereços parti-
culares ou trabalhando como assistente  
em cenografias de Andreas Braito, Ascon  
de Nijs, Christine Laurent, Cristina Reis, 
Graça Morais, Inês Guerreiro, Inês Lobo, 
Jasmim de Matos, Jean Haas, João Brites, 
João Mendes Ribeiro, José Manuel 
Castanheira, Karin Ek, Luís Miguel Cintra, 
Millicent Hoelson e Kenneth Archer, Nuno 
Carinhas, Paula Rego, Rosa Freitas, Teresa 
Dias Coelho e Vera Castro, em cerca de 60 
espectáculos. Entre 1993/98 mantém a acti-
vidade regular como assistente de cenogra-
fia no Teatro da Cornucópia, em Lisboa e 
entre 1996/98, a de coordenador técnico  
de montagem. Ainda neste âmbito,  
tem acumulado experiências pontuais  
pedagógicas ou de consultoria técnica. 

Desde 1991 concebe a cenografia, figurinos 
e grafismo em cerca de 40 espectáculos dir-
gidos por Alexandre Barata, Amadeu Neves, 
Antónia Terrinha, Carlos Aurélio, Silvina 
Pereira, Pedro Marques, Nuno Pino Custódio, 
Rogério Bruno, Rogério de Carvalho,  
Manuel Cintra, Margarida Bettencourt,  
Pedro Marques e, mais regularmente,  
por Manuel Wiborg e Gil Salgueiro Nave.
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