
        

COLE(c)TIVA
com Teatro do Frio

1 dezembro 2016, 21:30h 

   
O projeto enquadra-se na iniciativa Quintas Nómadas que se iniciaram em Setembro e acontecem todos 
os meses sempre às 5ª feiras, no MIRA, em horário e espaço “nómadas” abordando linguagens artísticas 
diversas, improváveis e em constante mutação. As Quintas Nómadas são dedicadas essencialmente às 

artes performativas com a programação de Hugo Cruz. 
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Cole(c)tiva é um espetáculo colaborativo e invulgar que vive da sequencialização intencional de dois espe-
táculos a solo, Aiué e Miss Pink, uma leitura encenada, Das Línguas, e uma video instalação, Apeadeiros. 
Surgiu da vontade estrita de 5 artistas reunirem criações próprias, com percurso autónomo, num mesmo 
evento, uma colectiva de artistas. Com pathos e registos muito distintos, a sequência não aleatória dos es-
pectáculos, permite ao público testemunhar e vivenciar o desconcerto da emoção, a ironia do formalismo, 

a surpresa na descontrução, a euforia da descoberta, a clarividência da observação.
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AIUÉ
Dominga, negra Angolana no cais de um porto, assiste à partida dos filhos para Portugal. Todo um ven-
daval de memórias, emoções, temperaturas se levanta enquanto os olhos erguem barragem à vontade de 
chorar. Quando o navio apita e os vultos se fundem com a linha do horizonte, lágrimas sulcam comportas. 

Dominga chora como quem canta. 

MISS PINK
Uma curadora, agente do mundo formal da arte contemporânea, revela aos mercados a última obra de 
Miss Pink, artista emigrada, portuguesa e de vanguarda, conduzindo-nos a um percurso interpretativo 
sobre a obra da autora. A obra representa emoção, não é emoção. A obra explicita a relação dialéctica, 
inquietante e reflexiva da autora com o meio, devendo ser entendida na intensidade das partes e complex-

idade do todo, tal como o self da artista em relação com o cosmos.

DAS LÍNGUAS
Relacionando a formalidade da Língua feita linguagem e a complexidade da língua feita músculo, explo-
rando a visceralidade dos sons, a imensidão de imaginários, ora matriosca russa, ora grafismo “Escheria-

no”, duas actrizes corporalizam a originalidade deste código que nos comunica.

APEADEIROS
Parar o tripé sobre a terra, abrir sentidos. Escutar. Encontrar nos indivíduos a paisagem e na paisagem a 

geografia humana dos hábitos e silêncios. Sucalcos, respirações e chamamentos. Estamos aqui.
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