	
  
	
  

INTRODUÇÃO

O rouxinol é universalmente reputado pela perfeição do seu canto.
Ele é particularmente apreciado no Japão, onde o seu canto é
suposto lembrar o som do « Hokekyo », o sutra do Lotus da Boa
Lei, muito importante para a seita « Tendai ».

Na famosa cena V do acto de “Romeu e Julieta”, o rouxinol opõe-se
à cotovia, como o canto do amor na noite que termina com a
mensageira da manhã e da separação. Se os dois amantes ouvem o
rouxinol, eles ficam juntos, mas expõem-se à morte: se eles crêem
na cotovia, salvam-se. Mas pela beleza do seu canto, que encanta
as vigílias, o rouxinol é o mágico, que nos faz esquecer os perigos
do dia.

John Keats traduziu maravilhosamente a melancolia que engendra o
canto tão melodioso do rouxinol. A perfeita felicidade que ele evoca
parece tão frágil e longínqua na sua excessiva intensidade que
torna ainda mais intolerável o sentimento doloroso da nossa
incapacidade e fragilidade na chegada fatídica do sol (Ode ao
rouxinol).

Este pássaro, que todos elegeram como cantor do amor, mostra de
forma arrepiante, em todos os sentimentos que suscita, a íntima
ligação entre o amor e a morte.

INSPIRAÇÕES PARA A DRAMATURGIA E A
ENCENAÇÃO

Antes de se encontrarem aprisionadas nos livros, as palavras eram
soltas, aéreas e partilháveis. A tradição oral transmitia o recado
reinventado por cada boca e cada corpo. Tudo era vivo e ao vivo
com as palavras, os gestos, a emoção, o calor, o brilho dos olhos e
os odores das gentes.

Na dramaturgia arquetípica de língua portuguesa, a tradição oral é
rica e resiste. Nos povos que convivem com a língua mãe, a
oralidade continua a encantar crianças, adultos e anciãos. E os
“causos”, como dizem no interior do Brasil. são, apesar da
“mesmizadora” televisão, o único “teatro” vivo, à volta do fogão de
lenha, na praça ou no barco dos pescadores que pernoitam no mar.

A minha aproximação às transfigurações do teatro foi a ouvir as
histórias da minha avó Graciema, meio índia, meio portuguesa. Eu
pequenino e aconchegado no leito. Ela, tão grande, a preparar-se
na penteadeira para ir ao baile. O grande prazer de contar e ouvir
levaram-me ao palco. Para mim é assim: o teatro é o perpetuador
desta tradição. Aquela pessoa (o actor) que de viva voz e com o
corpo em chamas nos arrebata do mesquinho quotidiano e nos
religa ao mundo ancestral dos mitos e dos seus comportamentos
fundadores da vida íntima e da imaginação humana.

O Rouxinol traz este desafio: contar uma história. Dificílimo desafio
num tempo onde o teatro quer competir muitas vezes com a
televisão. Onde tantas tecnologias contaminam a sua diversidade,
onde o aparato substitui a emoção dos actores. Mas que desafio
mais a propósito. O Rouxinol é exactamente isso: o confronto entre
o natural e o seu simulacro. Entre a bela e trabalhosa simplicidade e
a aparatosa e acumulativa aparência. Para contar esta história, o
teatro, especificamente o teatro.

AMBIÊNCIA SONORA

Este espectáculo propões duas linguagens paralelas, que se
confrontam e completam: uma a das palavras com a sua
racionalidade e “linearidade”, a outra a dos sons, abstracta e
“espacial”.

Enquanto a actriz diz um texto e vive/interpreta as personagens do
mundo dos homens, o músico, o rouxinol nos transporta para o
mundo da transcendência, num dialogo imaginado, que só é
possível através do teatro, essa arte sincrética onde as
possibilidades de cruzamentos e metáforas se realizam.

Esse dialogo efémero entre universos opostos concretiza-se através
da música das palavras e do texto musical. Texto esse que sugere o
que não se vê, o que não é concreto, o que está para alem das
palavras.

Assim, os sons de porcelana criam o espaço do palácio: o vento o
voo do rouxinol; a percussão o ambiente dos pescadores; os metais
a majestade do imperador e seu séquito.

Uma sonoridade porém que percorre toda a duração da peça é a da
suavidade, da delicadeza e fragilidade desse símbolo do mistério
representado pelo rouxinol, que caracteriza a respiração deste
momento cénico.

A LUZ E A SOMBRA

Iluminar o Rouxinol foi um sonho entre a luz e a sombra, que são
uma das características fundamentais do conto, próprio conto.

Procurar a intimidade do contar a volta do lume, poiso de tantos
contadores de histórias, e simultaneamente recorrer a meios
técnicos muito simples para o conseguir: lâmpadas numa ribalta,
candeeiros de tecto (testos) suspensos, que no jogo com as velas
puderam ajudar a criar as ambiências e atmosferas mágicas da
história

FICHA ARTÍSTICA

A partir do conto de H. C. Andersen
Tradução do texto original Rosa M. Soares e José Caldas
Encenação e versão dramática José Caldas
Cenografia e Figurinos Elizabete Leão e Rosa Ramos
Ambiente sonoro a definir
Interpretação Teresa Mónica e músico a definir
Iluminação Francisco Beja, Rui Ferreira, Rosa Ramos e José Caldas
Execução de adereços Augusto Coelho
Execução de figurinos Celeste Marinho
Produção executiva e difusão Joana Ferreira/cassefazProduz
Uma recriação em co-produção entre Quinta Parede e Grupo
Cassefaz

CENOGRAFIA

CENOGRAFIA

FIGURINOS

FIGURINOS

FIGURINOS

BIOGRAFIAS
JOSÉ CALDAS
No Brasil trabalhou como actor com diversos grupos, em todo o país
e com vários encenadores, entre eles Victor Garcia em “O Balcão”
de Jean Genet. Viveu a experiência com o Living Theatre, quando
da sua estada no Brasil, e participou das suas pesquisas teatrais.
Em Portugal fundou a Cooperativa OTC – Oficina de Teatro e
Comunicação e criou espectáculos para todos os públicos, entre
eles “A navalha na Carne”, “Ou isto ou aquilo”.
Fundou a Cooperativa Sete Ofícios e criou os espectáculos “A
mulher que matou os peixes” e “Acende a noite”.
Em Portugal trabalhou com diversos grupos como actor, encenador
e dramaturgista criando os seguintes espectáculos: “Tatipirun – a
terra dos meninos pelados” – TAS; “A vida íntima de Laura”
Grupo Teatro Hoje; “Corda Bamba” Cendrev; “Chorar para Rir”
TEC; “Bodas de Ouro” TUP; “O senhor das asas grandes” Pau
e Tela; “O vendedor de milagres” Seiva Trupe; “Tristerra” e
“Auto do Boi” Teatro Bruto; “A menor mulher do mundo” e “A
memoria de Giz” Teatro Art’Imagem. “A menina de lá” Teatro
Nacional de São João; “A serpente” A Escola da Noite; “O
embondeiro que sonhava pássaros” e Pedrinhas de luar” O
Teatrão; “Tepluquê” Companhia de Teatro de Braga; “Os três
cabelos de ouro do Diabo” Casa da Comédia. “Quem come a
minha casinha” e “Os músicos de Bremen Jangada Teatro.
“No mundo do jazz” Fundação Gulbenkian. “Viagem” para o
Festival Temps des Images – Centro Cultural de Belém. “Ligações
Amorosas” Fundação Gulbemkian . “O Escaravelho Contador”
Companhia de Teatro de Braga. “Lenheiras de Cuca Macuca”
com as Marionetas de Mandrágora.
Foi o representante português no Comité Executivo da ASSITEJ
– Association Internationale de Théâtre pour l’Enfance et la
Jeunesse. É o actual presidente da ATINJ – Associação
Portuguesa de Teatro para a Infância e Juventude.
Recebeu quatro prémios da Associação Portuguesa de Críticos
Teatrais em 1979, 1981 e 1984 – melhor espectáculo para a
Infância e Juventude. Premio “ Dez anos do 25 de Abril” para o
conjunto da obra. Prémio Biennale Théâtre Jeunes Publics, Lyon
– França.; Prémio Maria Casares – Galicia, pelo espectáculo “As
Laranxas mais laranxas de todas as laranxas.” Centro Dramático
Galego.

BIOGRAFIAS

Em Itália criou vários espectáculos com a Assemblea Teatro de
Turim e em Brescia com o Centro Teatrale Bresciano. Cria em
co-produção Quinta Parede/Itaca Teatro: Il Colombre.
Em França criou “La vie intime de Laura” para a Biennale de
Théâtre de Lyon. O espectáculo recebeu o prêmio de Melhor
Interpretação da Bienal.
Na Galizia criou para o Centro Dramático Galego – “As Laraxas
mais Laranxas de todas as Laranxas”.
Funda a Associação Cultural Quinta Parede e cria os seguintes
espectáculos: “O Rouxinol” – Co-Produção com o Festival dos
Cem Dias – Expo 98; “Adamubies – Música Cénica” – Ciclo de
Música Brasileira Acarte; “Cordel – histórias de uma escrita
falante”; “Nojo”; “Ou isto ou aquilo” Coimbra Capital Nacional
da Cultura 2003. “O medo azul” em 2006; “O menino azul” em
2007; “Acende a Noite” 2008. “Il Colombre” e “A
intermitências da Morte” em Co-produção com Itaca Teatro /
Itália – 2010 e 2011.
Faz crítica teatral nos seguintes jornais “O Jornal” – Lisboa.
Jornal de Notícias – Porto.
Publicou o ensaio “O Instante Plural”, em 1990 – Livros
Horizonte; “20 Anos de Teatro e Miscigenação”, em 1997
Edição Quinta Parede/Afontamento e “Teatro na Escola – A
Nostalgia do Inefável”, em 1999 – Edição Afrontamento/Quinta
Parede. “30 Anos de Teatro e Jovem Público”Edição Quinta
Parede/Fundação
Gulbenkian;
“Teatro
e
Educação
–
Transgressões Disciplinares” Edição Afrontamento/Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação e “40 Anos de Teatro”
Edição Quinta Parede, apoio da SPA.
Foi professor na Escola Superior de Música e Artes do
Espectáculo; Ballet Teatro e na Academia Contemporânea
do Espectáculo; Faculdade de Pisicologia e de Ciências da
Educação e Escola Superior de Educação - Porto. Professor
convidado na Universidade de Évora.

BIOGRAFIAS
Participa com vários espectáculos nos seguintes Festivais
Internacionais: Biennale Théâtre Jeunse Publics, Lyon/França;
Colpi di Scena, Itália; Pittsburg International Childens’s
Festival, Estado Unidos da América; Intercâmbio de Linguagens
para crianças, Brasil; XVII Festival Internazionale del Teatro,
Lugano, Suíça; Grinzane Festival, Bionzo de Costiglione. Itália;
Biennale du Théâte Jeunes Spectateurs, Marseille, França;
Festival International du Théãtre Tout Public, Rennes, França.
Festival 1.2.3, Théâtre de l’Est Parisien; Festival Teatri de
Confini, Turim – Itália; Congresso Arte Educação, Mindelo, Cabo
Verde.

TERESA MÓNICA
Nasceu em Lisboa
Curso de Teatro do Conservatório Nacional
Vários seminários com Marcia Haufrecht, sobre “ O Método” do
Actors’ Studio, Rena Mirecka e Zigmunt Molick, ambos actores e
fundadores do Teatro Laboratório na Polónia, em Wroclaw,
juntamente com Grotowski.
Trabalhou ao longo dos anos com vários encenadores, entre os
quais se destacam José Caldas, Carlos Fernando, Mário Feliciano,
Joao Mota, Luis Castro, Rogério de Carvalho, Joaquim Benite,
Bernard Sobel.
Várias participações televisivas.
No cinema trabalhou com José Fonseca e Costa, Monique Rutler,
Eric Barbier, entre outros.
Presentemente em cena com “ A Mae” a partir do romance de
Máximo Gorki, de Bertold Brecht, no Teatro Municipal de Almada
com encenação de Joaquim Benite.

A QUINTA PAREDE

A quarta parede é o termo que, por convenção se define em teatro
o lado do palco virado para o público, aquela linha ideal de
demarcação que separa o lugar da representação do espaço
reservado aos espectadores.
A Quinta Parede é um projecto que pretende realizar com o seu
jovem público um intenso atravessar desta metafórica zona de
fronteira colocada entre o palco e a plateia, na convicção de que só
a continuidade de tais “passagens” consinta a iniciação de uma
eficaz relação teatral com as novas gerações e a criação de um
público mais crítico e culto.

Com residência no norte de Portugal desde 1997 sonhamos
envolver-nos com a comunidade. Desde a infância a procura de um
público multietário que venha desejar o teatro e aprender a ama-lo.
Teatro que se quer como direito democrático e cívico.
Constatamos que entre as razões mais subtis e mais complexas que
as pessoas têm para ir ao teatro é o seu desejo de testar, de
ampliar e de explorar a sua necessidade de sociabilização. De
provar o sentimento de pertença a uma comunidade e de combater
o sentimento de solidão e isolamento que as sociedades ocidentais
tendem a suscitar e acentuar. Porque, talvez, no teatro, esses
espectadores estejam ligados de maneira imprecisa, mas
perceptível aos outros membros do público.
Assim, queremos que esta experiência teatral, embora vaga e
indirecta nos proporcione a saudade do teatro, embelezada por uma
aura mítica, onde o prazer estético se entrelaça com o prazer social.

A QUINTA PAREDE
Breve historial da associação

1997 Exposição “20 anos de teatro e miscigenação” – Teatro
Nacional São
João do Porto e Teatro da Trindade / Lisboa.
Lançamento do livro com o mesmo
título
–
Edição
Quinta
Parede/Fundação Gulbenkian. Recriação de
“O
Rouxinol”
a
partir de Andersen – TNSJ – Co-produção “Festival dos
100
dias” – Expo 98 Lisboa. Edição da “Sebenta de Criação” do
espectáculo.
Criação do Projecto “Descobrir o Teatro e
a Dança” com Câmara Municipal do Porto.

1998 Criação de “Adamubies – Música Cénica” músicas criadas
para os
espectáculos de José Caldas e musicados por Tilike
Coelho. Participa no
“Ciclo de Música Brasileira” – ACARTE –
Lisboa. Continuação do
Projecto “Descobrir o Teatro e a
Dança”. Criação de “Cordel – histórias de uma escrita falante”
a partir de cordéis portugueses e brasileiros. Criação
da
“Promethea” – Núcleo europeu de reflexão e acção para o
teatro para a infância e juventude / Portugal, Itália, França e
Suiça.

1999 Participa na “Biennale Théâtre Jeunes Publics” – Lyon –
França com
« O Rouxinol » e no Marché International de
Théâtre. Faz parte da programação
da
Saison
1999/2000
Théâtre Jeune Public – Le Havre.
Organiza a publicação do
livro “Teatro na Escola – A nostalgia do
inefável” – sobre a
experiência nas escolas secundárias do Porto. Edição
Quinta
Parede/Ministério da Cultura.

2000 Cria a animação teatral para o Projecto “A escola e os
média” IIE –
Instituto de Inovação Educativa – Parque das
Nações. Recria “O
Rouxinol” em co-produção com o Teatrão
de Coimbra e participa no “VII
Festival
de
Théâtre
Portugais” – Paris. Participa no Projecto “Il piacere
dell’
arte” – Congresso de teatro na escola, Turim – Itália. Presença no
“IX Festival Internacional de Marionetas do Porto” com
o espectáculo
“Cordel – Histórias de uma escrita falante”.
Criação do CD áudio de “O
Rouxinol”.

A QUINTA PAREDE
2001 Organiza com a Faculdade de Psicologia e de Ciências da
Educação o “1º Encontro Europeu de Teatro/Escola” – Porto.
Participa da Biennale Théâtre Jeunes Publics .

2002 Co-Produção de “O Rouxinol” com o Teatro do Noroeste;
participação na Saison do Théâtre pour Enfants de Lausanne
– Suiça; do Festival de Artes para o pequeno público “Sementes”
– Almada e do “Fazer a Festa” – Porto.

2003 Desenvolve projectos europeus de Teatro/Escola coma Itália
– Projecto Mangiafuoco e com a Bélgica L’autre Antigone. Cria
o espectáculo
“Nojo” com texto de Robert Shneider – Teatro da
Cornucópia – Lisboa e “Ou isto ou aquilo” a partir dos poemas
de Cecília Meireles – Coimbra
Capital da Cultura.

2004 Participa no Festival do Oriente – Venezuela e Festival
Internacional de Teatro Africano – Togo, com o
espectáculo “Nojo”.

2005 Recriação de “O Rouxinol” em co-produção com o Teatro
Experimental de Cascais, para acompanhar a exposição 30
anos de teatro e jovem público – Teatro Mirita Casimiro
e lançamento do livro com o mesmo título, edição Quinta
Parede/Fundação Gulbenkian. Em criação “O medo azul”
a partir de “O Barba Azul” de Perraut.
Estreia de “O medo azul” no Teatro Nacional D. Maria II,
em Lisboa. Digressão pelo Porto; Évora; Festival
Sementes/Almada; Festival Folia/Lousada; Festeixo/Viana
do Castelo. Criação de “O menino
azul” que se estreia
na Festa da Poesia – Biblioteca Florbela
Espanca/Matosinhos.
Participa na Biennale Théâtre Jeunes Publics/Lyon – França
e no Grinzane Festival/Itália com “O medo azul”. Participa
no FestivalCómico da Maia com “O menino azul”.

A QUINTA PAREDE

2006 Edição do livro Teatro e Educação/Transgressões
Disciplinares – Quinta Parede/Faculdade de Psicologia e
de ciências da Educação/Porto. Grinzane Festival –
Piemonte – Itália com “O medo azul”/”La paura blu”.

2007 Participa nos seguintes Festivais: Pittsburg International
Children’s Festival (USA); Festival Internazionale del
Teatro, Lugano- Suíça; Marmaille – Festival Jeune et tout
Public, Rennes, França e a Biennale Européenne des Jeunes
Publics, Marseille, França; Festival da Covilhã, Portugal,
com “O medo azul”.

2008 Participa no Festival Internacional de Portel/Alentejo com
“O medo azul”. Criação de “Acende a Noite”. Participa na
Semana ATINJ – Festival Sementes – Almada/Portugal.
Temporada no Teatro da Vilarinha/ Porto. Festival
Internacional de Teatro de Póvoa de Varzim. Participa no
FestLuso – Festival Lusófono, em Teresina, Piauí, Brasil,
com “Acende a Noite”.

2009 Exposição Escrita falante – 15 Anos da Quinta Parede
–Na Livraria papa Livros/Porto. Participa do 1º Encontro de
Literatura infanto-juvenil da SPA – “Palavras para que vos
quero” , Biblioteca Almeida Garret/Porto com o espectáculo
“Ou isto ou aquilo”. Cria em Turim/Itália “Il Colombre”em
co-produção com o Itaca Teatro – estreia no Festival
Internazionale di teatro Giocateatro, Turim. Participa nos
Festival 1.2.3 Théâtre – Théâtre de l’Est Parisien, onde
realiza 22 espectáculos de “Acende a Noite”, Festival
Teatri de Confini – Turim. Itália. Congresso
Internacional de Arte Educação – Mindelo, Cabo Verde,
com o espectáculo “O medo azul”.
2010

Cria em Turim “As intermitências da Morte” a partir
do romance de José Saramago em co-produção com
Itaca Teatro.

A QUINTA PAREDE

2011

O espectáculo estreia-se no Fitei/2012 e em Itália no
Festival Europeu de Teatro – Teatro a Corte /Turim.
Publica o livro “40 Anos de Teatro – Por um Teatro
Popular a Partir da Infância. Edição Quinta Parede,
apoio SPA.
Recriação de “O Rouxinol” em co-produção com o
Grupo Cassefaz – Centro Cultural da Malaposta.

Para mais informações, consultar:
http://www.scholaris.info/quintaparede/índex.htm

A CASSEFAZ
A produtora CASSEFAZ foi criada em Lisboa em 1987. Até
hoje produziu 45 espectáculos de teatro e dança de vários
autores e encenadores/coreógrafos, seguindo uma linha de
orientação artística onde se privilegiam autores e textos que
reflectem sobre os valores e preconceitos do Portugal
contemporâneo, recorrendo a temas e personalidades da
iconografia e do imaginário português e, paralelamente,
autores de textos clássicos como Shakespeare, Molière,
Racine, Gil Vicente, Eça de Queirós. Que, no seu conjunto,
nos permitem reflectir sobre o Homem português de hoje,
confrontando-o com o seu passado recente, no contexto
ocidental onde se insere.
Para mais informações, consultar:
http://www.cassefaz.com

RIDER TÉCNICO
Espectáculo para maiores de 4 anos.

Duração do espectáculo : 55min. sem intervalo.

Lotação máxima : 100 espectadores.

PALCO :
Dimensões ideais : 8m abertura X 6m profundidade X 4m altura

LUZ :
2 iodines ou 1 projector de recorte

CAMARINS :
2 camarins com toalha e águas

MONTAGEM : 4 horas
DESMONTAGEM : 2 horas

