
Motivado pela vontade de potenciar a experimentação no campo das artes performativas, tornando visí-
vel o resultado de pesquisas e processos, o Circular, na sua 3ª edição, apresenta um conjunto de criações, 
algumas das quais em estreia absoluta, desenvolvidas em proximidade com as intenções do Festival.

Ao longo de três meses realizaram-se em Vila do Conde residências artísticas, incluindo acções abertas à 
participação do público, tornando-se o próprio contexto espaço de intervenção, partilha e reflexão.

O Circular continua a privilegiar a apresentação de autores portugueses, cujos percursos, matérias de 
pensamento e linguagens (provenientes da performance, da dança contemporânea, do cinema ou das 
artes plásticas) demonstram a abrangência e complexidade da criação contemporânea.

No decorrer do Festival terão ainda lugar encontros informais e conversas entre os artistas participantes 
e o público, proporcionando a reflexão e troca de ideias sobre os processos de criação. Nestes momentos 
conta-se com a presença de diversos convidados, para introduzir e aprofundar os trabalhos apresentados.

Ao entender a criação artística como desafio de permanente questionamento e espaço privilegiado de 
comunicação, o Circular convida à participação do público, considerando-o elemento fundamental na 
produção de um discurso crítico e reflexivo.

Miguel Gonçalves Mendes 
& Vera Mantero

Auditório Municipal
Rua Junqueira (Azurara)

Acessos
Metro 
Linha B (vermelha): Estação St. Clara 
(serviço normal) ou Estação Vila do 
Conde (serviço expresso)

Automóvel
A28 (Porto - Viana do Castelo), 
Saída Vila do Conde
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Knowing I Andreas 
Andreas Dyrdal 
performance/dança

04  (quinta) + 05 (sexta) Outubro
21h30
Auditório Municipal 
Duração aprox. 40´
O espectáculo será apresentado em inglês, sem tradução
3,5 euros (preço único)
(acesso ao espectáculo “I put a spell on you”)

Conversa:
4 de Outubro, 22.15h
com a participação de Joclécio Azevedo
local do espectáculo

Sei que há violência e paz em mim. As coisas não são fáceis e as coisas não são difíceis. Sinto-me 
à vontade e não me sinto à vontade com quem sou e com quem não sou. Há atracção e rejeição em 
mim; necessidade de ser inclusivo e ao mesmo tempo exclusivo comigo mesmo, com o que sei e 
com o que desconheço, relativamente aos outros e a mim mesmo. O público é meu inimigo e meu 
amigo, a minha arte existe em todo o lado e em lado nenhum, o teatro é a minha casa e não é.
Isto não é intencionalmente autobiográfico... mas quando nos conhecermos estarei destinado a 
abordar o nosso encontro, de uma forma ou de outra, a criar um conjunto de parâmetros sem me 
esquecer quem sou e o que faço,  o que posso e o que não posso alcançar; a criar um “espectáculo” 
que sabe o que está a fazer mas não o que fará, que necessita de ajuda na sua criação, na sua 
descoberta da origem e do contexto, continuando a ser claro o porquê da sua existência, a vários 
níveis.

Andreas Dyrdal

Ficha Artística
Criação, Design e Interpretação Andreas Dyrdal
Acompanhamento Artístico Joclécio Azevedo
Produção Teatro Aveirense/Projecto Jovens Coreógrafos
Co-produção O Rumo Do Fumo

© Andreas Dyrdal

PARQUE 
de Ricardo Jacinto 
concerto/instalação

28 (sexta) + 29 (sábado) Setembro
22h00
Auditório Municipal
Duração aprox. 1h00
3,5 euros (preço único)
Lotação limitada: 60 lugares, sujeito a marcação prévia

Conversa:
28 de Setembro, 23h
com a participação de Magda Henriques
local do espectáculo

PARQUE é um espectáculo no qual operam em simultâneo um conjunto de dispositivos, em 
combinações variáveis. Este conjunto estrutura-se genericamente como um recinto de diversões, 
com várias atracções/dispositivos accionados por um grupo de performers/músicos.
PARQUE apresenta no Circular as versões mais recentes de dois dos seus dispositivos (Peça de 
Embalar e Os). Em diferentes configurações ambos utilizam espelhos suspensos como instru-
mentos de percussão que integram o controle de luz e som do espaço envolvente, convidando 
espectadores e intérpretes a participar em conjunto num jogo de reflexões.

Ficha Artística
Composição e direcção musical Ricardo Jacinto 
Músicos/performers Nuno Torres_saxofone alto, Ricardo Jacinto_violoncelo, percussão, 
Nuno Morão_percussão, Dino Récio_percussão, João Pinheiro_percussão
Electrónica André Sier
Fotografia Daniel Malhão
Produção Ricardo Jacinto / Vera Cortês Agência de Arte
Apoios Osvaldo Matos, Lda

© Daniel Malhão

Ser intérprete, executar uma coreografia, qual o significado? Que tipo de relação 
existe com o público, entre o bailarino e o intérprete, entre o coreógrafo e o intérprete? 
À t i t r é tenciona enquadrar a coreografia nestas questões. A interpretação toma forma numa 
área simultaneamente singular e indefinida, de tal forma que os dois parceiros - intérprete e 
intérprete/coreógrafo são induzidos, descontextualizados, a fazer o seu papel: um dança, o outro 
observa. Poder-se-ia até imaginar uma história mas não há sinais de um enredo, é simplesmente 
o trabalho do bailarino que prende a atenção.

*  ‘à titrer’ =  intitular e ‘attitré’ = escolhido, titular, aquele que possui qualificações para um 
determinado papel.
deux sujets à interprétation = dois temas sujeitos a interpretação; na língua Francesa ‘interpré-
tation’  significa simultaneamente  interpretação e dança, performance, papel a ser desempe-
nhado, etc.

à t i t r é,  deux sujets à interprétation*
Laurent Pichaud
dança

28 (sexta) + 29 (sábado) Setembro
19h00
Auditório Municipal 
Duração aprox. 50´
7,5 euros
Lotação limitada: 60 lugares, sujeito a marcação prévia

Conversa:
29 Setembro, 20h
com a participação de Cristina Grande
local do espectáculo

Ficha Artística
Coreografia Laurent Pichaud
Intérpretes Catherine Legrand, Laurent Pichaud
Luz Cédric Torne
Coordenação artística/gestão Chantal Scotton
Produção x-sud
Fundos Festival Montpellierdanse07, Ballet-Atlantique-Régine-Chopinot /Ministère de la Culture 
et de la Communication
Apoios Centre Chorégraphique National de Rennes-Bretagne 
Apoio logístico Théâtres de Nîmes, Centre National de Danse Contemporaine d’Angers, Ecole 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier, Agglomératio Le Quartz - Scène Nationale 
de Brest 
Apoio financeiro Drac Languedoc-Roussillon, Conseil Régional Languedoc-Roussillon, Conseil 
Général du Gard (Nîmes)

© Laurent Pichaud

Um traço sobre um muro
Francisco Tropa 
artes plásticas

De 28 Setembro a 05 Outubro 
20h00-24h00
Rua Junqueira (Azurara)

Projecto desenvolvido no âmbito do Circular – Festival de Artes Performativas
Acesso livre

Conversa:
30 de Setembro, 19h
com a participação de Ricardo Nicolau
Bar do Auditório Municipal

Anotado a grafite sobre o desenho:
1.780 – 1.980 – 1.150 – cada degrau tem 200 de alto por 310

de largo – 200 – 310 – é aqui que deve acabar o corpo – à justa -
100 – 

é preciso que o corpo acabe a esta
altura e que aí esteja contido é

indispensável para estar dentro das proporções
ela estava dobrada ou de joelhos pois ela parece

demasiado baixa para a sua estatura mas o que é seguro pelos tra-
ços é que ela estava (rasurado)

Ficha Artística
Concepção Francisco Tropa
Colaboração Vitor Silva
Apoio Galeria Quadrado Azul

© O Gigante, 2006, Filme de 16mm, cor, sem som

Vera Mantero e Miguel Gonçalves Mendes foram convidados pelo Festival Temps d’Images em 
co-produção com o Circular para apresentar uma criação conjunta na qual se entrecruzassem as 
suas diferentes áreas de criação artística – a dança e o cinema.
Deste convite surge “Curso de Silêncio”, um filme baseado no universo imagético de Maria 
Gabriela Llansol e que, ao seguir o seu processo de construção narrativa, irá explorar a chamada 
“cena fulgor”. O núcleo das cenas fulgor pode ser uma imagem, um pensamento ou um sentimen-
to intensamente afectivo.
Não nos encontramos pois perante a realidade na sua totalidade mas antes no que deveria ser o 
cerne dessa realidade. Num universo em que o banal é retirado ao real tornando-se assim extraor-
dinário.

“Escusam de me vir dizer que o mundo, a que o texto faz apelo, não existe, 
porque isso é o que eu sei desde o princípio (…).
Há muito real que não consegue existir,
 e há muitíssima existência que não tem (nem nunca teve) realidade alguma.
A maior parte do que existe é miséria alucinada.”

Maria Gabriela Llansol

Curso de Silêncio
um filme/espectáculo de Miguel Gonçalves Mendes 
& Vera Mantero
dança/cinema

28 (sexta) + 29 (sábado) Setembro
21h30
 30 (domingo) Setembro
17h00
Largo de Vilarinho, nº 108 (Macieira da Maia)
Duração aprox. 1h00
Será assegurado transporte gratuito pelo festival. A partida efectua-se no Auditório 
Municipal, 30 min. antes do início do espectáculo.
7,5 euros
Lotação limitada: 25 lugares, sujeito a marcação prévia

Conversa:
29 Setembro, 22h30
com a participação de Manuel António Pina
local do espectáculo

Ficha Artística
Um Filme/Espectáculo de Miguel Gonçalves Mendes e Vera Mantero
Direcção de fotografia Edmundo Diaz
Direcção de som Filipe Tavares
Direcção de arte Paulo Reis
Montagem Claúdia Rita Oliveira 
Direcção de produção Ana Jordão
Intérpretes Vera Mantero, Ariana Maia, David Peres, Rafael Santos, Raquel Pinto, Rodrigo Laran-
jeira, Telma Cruz
Participação especial Paulo Vasques
Produção O Rumo do Fumo e JumpCut 
Co-Produção Festival Temps d’Images e Circular - Festival de Artes Performativas

© Vera Mantero & Miguel Gonçalves Mendes

I Put a Spell on You 
Ana Borralho & João Galante 
performance/instalação/artes plásticas

Baseada no imaginário erótico, I Put a Spell on You é uma exposição que integra fotografia, 
vídeo e performance/instalação.
Estruturado a partir de workshops nos locais de apresentação, este projecto pretende trabalhar 
com pessoas das comunidades locais, com o objectivo de integrá-las na performance, vídeo e 
fotografia.
Como tem vindo a ser recorrente nos nossos trabalhos, em I Put a Spell on You interessa-nos 
produzir um confronto/troca entre a obra e o espectador, de forma a que este produza/finalize a 
obra, integrando-a. Passar a responsabilidade da criação de um sentido, do artista para o obser-
vador. Jogar com possíveis contradições evocadas no espectador/voyeur. 
Pensar a ideia de hospitalidade e de oferta/presente. Dar e receber.  A possibilidade de troca. 
Onde é que esta possibilidade de troca se situa? Quais são as condições que tornam a troca possí-
vel ou impossível, no mundo, no pensamento e na arte? Ou como Jean Baudrillard diz -  “Quando 
a troca impossível é a regra do jogo, algo como uma transferência poética da situação, acontece.”

Ana Borralho e João Galante

04  (quinta) + 05 (sexta) Outubro
Entre as 22h00 e as 24h00
Auditório Municipal
Estreia Absoluta  Circular – Festival de Artes Performativas
3,5 euros (preço único)
(acesso ao espectáculo “Knowing I Andreas ”)

Conversa:
5 de Outubro, 19h
com a participação de Susana Chiocca
Auditório Municipal

Ficha Artística
Conceito e direcção artística Ana Borralho & João Galante
Performers Ana Margarida Carvalho, Fernando Mariano, Joana Ferreira, João Melo, Raquel Sam-
paio, Tanya Ruivo, Vera Mota, Vera Rocha
Fotografia, Som, Design gráfico, Edição de Imagem e Animação Digital O Rato e o Macaco
Make-up Jorge Bragada 
Luz D.       
Registo fotográfico O Rato e o Macaco
Produção executiva Ana Borralho, Mónica Samões
Co-produção casaBranca, Circular - Festival de Artes Performativas
Apoios Núcleo de Experimentação Coreográfica, Re.al, Embaixada Lomográfica de Lisboa, Eira, 
Landterritório.artes 
Projecto financiado por Ministério da Cultura /Direcção-Geral das Artes

© O Rato e o Macaco 


