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mickaël de oliveira 

nasceu em 1984, em França e vive em Portugal 
desde 1999. É licenciado e mestre em estudos 
artísticos (Faculdade de Letras da Universidade 
de coimbra), e doutorado na área dos estudos  
de Teatro (Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa).
co-fundador do colectivo 84 em 2008 com John 
romão, estrutura na qual desenvolve principal-
mente o seu trabalho de escrita e de encenação. 
o seu percurso foi galardoado em 2007 com o 
Prémio nova dramaturgia Maria Matos (Teatro 
Municipal Maria Matos, Lisboa) com O que é teu 
entregou aos mortais e, em 2009, com a Menção 
Honrosa do Prémio Luso-Brasileiro antónio  
José da silva (Teatro nacional d. Maria ii, Lisboa / 
FUnarTe, Brasil) com o texto Clitemnestra.  
É autor de uma dezena de textos, entre os 
quais: Hipólito – monólogo masculino sobre a 
perplexidade (2009, enc. John romão), Monólo-
gos e Materiais para o espectáculo Velocidade 
Máxima (2009, enc. John romão), Textos para 
apocalipses para o espectáculo Morro como 
país, baseado no texto de dimítris dimitriádis 
(2010, enc. John romão), Boris Yeltsin (2012/2013, 
enc. nuno M cardoso), Oslo – Fuck Them All and 
Everything Will Be Wonderful (co-criação Mickaël 
de oliveira e nuno M cardoso). Publicou em 
2015 Obra Completa (edições Húmus) que  
junta alguns dos seus últimos trabalhos. 
É director artístico do projecto encontros de 
novas dramaturgias contemporâneas que 
pretende promover a dramaturgia contemporânea 
portuguesa e internacional, tendo a 1ª edição 
decorrido no são Luiz Teatro Municipal (Lisboa) 
em novembro de 2010 e a 2ª edição, que assumiu 
o nome de Festival end – encontros de novas 
dramaturgias, no Teatro académico de gil 
Vicente (coimbra), em Março de 2015. Foi 
professor assistente de gestão cultural e de 
estudos artísticos na escola superior de 
educação e ciências sociais do instituto Politécni-
co de Leiria e Professor convidado na escola 
superior de Teatro e cinema, sendo actualmente 
Professor auxiliar convidado na Faculdade de 
Letras da Universidade de coimbra. É, desde 
setembro de 2011, director-adjunto do  
Teatro académico de gil Vicente (coimbra).

nuno m cardoso

nasceu no Porto em 1973. É encenador, director 
artístico, professor e actor. Mestrado de Teatro 
– ramo encenação na escola superior de Teatro 
e cinema. curso internacional itinerante de 
aperfeiçoamento Teatral da École des Maîtres. 
Frequência da Licenciatura em Matemática  
e ciências da computação da Universidade  
do Minho. director artístico do cão danado  
e companhia, assessor direcção artística  
do Teatro nacional são João. Foi consultor  
de Programação das artes Performativas de 
guimarães 2012 capital europeia da cultura. 
encenou textos de autores como Ésquilo, 
eurípides, W. shakespeare, J. W. goethe,  
g. e. Lessing, F. schiller, g. Büchner, B. Brecht, 
M. Bulgakov, Frank Wedekind, alfred Jarry, 
apollinaire, samuel Beckett, Karl Kraus, ingmar 
Bergman, r. W. Fassbinder, Bernard-Marie 
Koltès, Heiner Müller, Peter Handke, stig 
dagerman, Lars norén, James Joyce, Wole 
soyinka, dimítris dimitriádis, Martin crimp,  
Falk richter, sheila callaghan, angélica Liddell, 
Fernando Pessoa, Luís de sttau Monteiro, 
Miguel Torga, al Berto, Mickaël de oliveira, 
Marta Freitas, José Maria Vieira Mendes,  
Tiago rodrigues, Jorge Palinhos, Jorge Louraço 
Figueira, cláudia Lucas chéu, Jacinto Lucas 
Pires, Pedro eiras. 
como actor trabalhou com os encenadores 
antónio durães, antónio Lago, cláudio 
Lucchesi, giorgio Barberio corsetti, Jean-Louis 
Martinelli, José carretas, Manuel sardinha, 
Marcos Barbosa, nuno cardoso, Paulo castro, 
ricardo Pais, rogério de carvalho e os 
realizadores Manoel de oliveira e saguenail 
abramovici. 
É professor convidado na Licenciatura em 
Teatro da Universidade do Minho e no 
Balleteatro. 
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Oslo – fuck them all and everything will be wonderful é sobre "tudo" o que não 
retrata: a relação entre uma mãe, de cuidados obsessivos, e a sua filha, cujo es-
tado é enigmático. Ambas vivem numa casa, longe da cidade, visitada por várias 
pessoas, uma amiga da família e quatro homens com funções distintas. Todos 
tentam satisfazer as vontades da casa. O espectáculo é sobre o que escapa ao 
retrato: uma tentativa de viver sem a perda.

Depois de Boris Yeltsin, co-produzido pelo Colectivo 84, Cão 
Danado e pelo São Luiz Teatro Municipal (2012), apresentado no 
Teatro Nacional São João e no Teatro Académico de Gil Vicente, Oslo 
– fuck them all and everything will be wonderful é o segundo pro-
jecto de parceria entre o dramaturgo Mickaël de Oliveira e o ence-
nador Nuno M Cardoso, em regime de co-criação. Oslo é uma rees-
crita de O que é teu entregou aos mortais, texto que venceu o prémio 
Nova Dramaturgia Maria Matos 2006.

O desafio da reescrita foi a de adequar o universo original de  
O que é teu entregou aos mortais, que se ancorava num pathos trá-
gico, para o contexto actual de Oslo em que o pathos se torna cómi-
co e grotesco, sem alterar fundamentalmente a temática que pode-
ria resumir-se em duas palavras – ausência e desapego. Mais do 
que uma reescrita da ficção inicial, esta nova proposta (Oslo) inci-
diu sobre a forma: criar um monstro e um grotesco cavernoso, um 
mundo em que só as sombras existem e falam sobre si pró-
prias. Oslo é um trabalho sobre a periferia do que somos, entre 
Platão e South Park.  Mickaël de oliveira
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