
"Casa Aberta" na OMT
para experimentar
e reflectir sobre teatro
Formação Encenador Ricardo Neves-Neves e investigadora Maria João
Brilhante estão a conduzir, em Coimbra, masterclass para estudantes
e profissionais de artes performativas

Ricardo Neves-Neves e Maria João Brilhante estão a orientar a masterclass

Andrea Trindade

Ricardo Neves-Neves, um dos

encenadores portugueses com
maior reconhecimento e pro-
dução na actualidade, e Maria
João Brilhante, antiga admi-
nistradora do Teatro Nacional

D. Maria II e directora do Cen-

tro de Estudos de Teatro da
Universidade de Lisboa, estão

a orientar este fim-de-semana
mais uma masterclass do pro-
grama de formação do Teatrão

"Casa Aberta", na Oficina Mu-

nicipal do Teatro (OMT), em
Coimbra "Por onde começar?"
é o mote da quarta edição de

uma iniciativa que, de dois em
dois meses, junta sempre uma

dupla de profissionais dedica-

dos às artes performativas, um
deles mais ligado à prática e

outro à teoria e à investigação
académica

O programa é dirigido a pro-
fissionais e estudantes de artes

performativas que queiram
experimentar e reflectir sobre

diferentes processos de cria-

ção artística, mas também

pode acolher outros interes-

sados no tema. «Pessoas inte-

ressadas em experienciar tea-
tro com os próprios corpos
mas, ao mesmo tempo, em

parar para pensar, reflectir e

discutir sobre isso», refere Ma-
ria João Brilhante, curadora
do projecto, que nesta master-

class vai estar, sobretudo, para
introduzir aspectos teóricos e

interrogar. Já Ricardo Neves-

Neves terá "carta branca" para

mostrar como é que um en-
cenador pode iniciar trabalho

com os actores sem partir es-

pecificamente de um texto,
mas de sons, de uma música,
de figuras, de aspectos plásti-
cos da cenografia, dos pró-
prios actores ou mesmo do



«nada, do que parece inexis-

tente», explica aquela investi-

gadora.
Com cerca de 20 participan-

tes em cada masterclass - que

pagam 50€ (normal) ou 40€
(estudantes) -, a Casa Aberta
traz ganhos a actores, encena-
dores e produtores, às estru-

turas de criação artística e tam-
bém aos investigadores, que

alargam a sua experiência de

contacto com os diferentes

"actores" e abrem novas pos-
sibilidades de trabalho. Isso

mesmo refere Maria João Bri-

lhante, frisando o trabalho que
o Centro de Estudos de Teatro

da a Universidade de Lisboa

tem feito neste sentido, com
diversas estruturas do país e

também com o Teatrão, em
Coimbra. Quanto aos profis-
sionais ou futuros profissio-
nais de artes performativas,
esta formação visa «transfor-

mar o lugar do artista, torná-

lo mais alerta para o seu pa-
pel», que nunca será de mero

executante, acrescenta a cura-

dora. Numa referência ao

nome do projecto, a antiga ad-

ministradora do Teatro Nacio-
nal D. Maria II lembra que «os

teatros não devem abrir as

portas apenas para espectácu-
los mas também ser lugares de

convívio, de experiências dife-

rentes de contacto com a arte
- das conferências, a exposi-

ções - e abarcar a dimensão

pedagógica», como é o caso.

Pela Casa Aberta, no Teatrão,

passaram já a bailaria e coreó-

grafa Vera Mantero, com a in-

vestigadora Ana Pais, o actor

António Fonseca, acompa-
nhado pela própria Maria João

Brilhante, e o encenador e ce-

nógrafo Nuno Carinhas, com
José Pedro Sousa, que trabalha

os clássicos portugueses e es-

panhóis. 4


