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Ao procurar o que os separa, 
descobrimos que o inverso é um novo 
lugar, apercebemo-nos de que o passado 
é como que o inverso do presente. 
O presente não é como um ovo que 
o passado chocou?
eric de sarria

Excerto do guião de Ovo

“

“

Como a luz de uma estrela já 
morta, o ovo propriamente dito 
não existe mais. – Você é perfeito, 
ovo. Você é branco. – A você 
dedico o começo. A você dedico 
a primeira vez.
 
clarice lispector 
Excerto do conto “O Ovo e a Galinha”
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“UM lUGar dE MEMória
inTErior, ínTiMa 
E colETiVa”

eric de sarria 

Ovo! Metáfora de um começo e de um fim! 
De um fim que se transforma, que é um 
renascimento, e o é infinitamente! Assim, 
há quatro personagens em cena que são 
passadores de algo que receberam e têm  
de transmitir.

No entanto, no coração desta transmissão 
jogam-se desejos, medos e alegrias que 
marcam aquilo que as personagens 
transmitem com o seu próprio selo.

A cena representa um lugar de memória 
interior, íntima e coletiva, onde se 
revelam as sombras e as luzes do jogo de 
transmissão.

Nesse jogo, as personagens interrogam  
a origem das coisas e de si mesmas. Vão  
de surpresa em surpresa: no princípio –  
a menos que se trate de um fim, mas se for 
esse o caso, de que fim se trata então? –, no 
princípio, portanto, num estado de choque 
próximo da amnésia, essas personagens 
encontram, em seu redor, elementos 
esparsos que as intrigam, que parecem 
pertencer a um espetáculo abandonado. 
Graças aos seus esforços de memória 
e aos indícios que acharam, ei-los que 
reconstituem a origem da amnésia: a sua 
cumplicidade no acidente que causou a 
queda de uma das suas marionetas. Ora, 
essa marioneta representava algo de 
importante para eles, porventura qualquer 
coisa a transmitir mas que lhes escapou. 
Aparentemente, a queda foi um acidente, 
mas o que esconde essa aparência? E se  

o acidente tivesse sido inconscientemente 
preparado? 

Será preciso ir ao fundo dessa questão 
para reconquistarem a liberdade.

A minha colaboração com o Teatro de 
Marionetas do Porto desenrolou-se em três 
etapas, sempre em ligação com a diretora 
artística da companhia, Isabel Barros, a 
quem faço questão de endereçar os meus 
agradecimentos pela sua inteira confiança:

– Primeira etapa: uma escrita pessoal que 
evocava a transmissão; nos tempos atuais, 
em que a sociedade interroga o lugar dos 
artistas no seu seio, eu queria mostrar os 
esforços invisíveis dos atores em prol da 
transmissão da sua arte. Mostrar o avesso 
do cenário. Não apenas o artista, mas 
sobretudo o artesão. Era uma boa base,  
mas uma base insuficiente;

– Segunda etapa: uma escrita (em 
palco) mais coletiva. A escrita foi-se 
adensando graças à fricção entre as 
palavras e os corpos. O profissionalismo 
dos intérpretes, as suas experiências 
passadas, a sua destreza na improvisação, 
a sua capacidade de se lançarem no 
desconhecido fortaleceram e alargaram 
as bases da proposta. A música de Pedro 
Tudela e Miguel Carvalhais criou uma 
atmosfera interior e singular onde ecoam 
os ruídos do mundo, como que através 
do filtro de uma memória longínqua. 
Rui Pedro Rodrigues, o artista plástico, 
com a ajuda de Filipe Garcia, criou 
marionetas e objetos carregados de uma 
história simultaneamente passada e 
presente, presente e vindoura, sinal de 
uma modernidade nostálgica. Com os 
figurinos, Eugenia Piemontese criou uma 
intemporalidade ao serviço da proposta.  
As imagens vídeo de Albert Coma 
prolongam o efeito de mundos imaginários 
interiores, de paisagens abstratas, de 
projeções secretas;

– Terceira e derradeira etapa: a 
apropriação da escrita. Sob o olhar 
cúmplice de Isabel Barros, os quatro 
intérpretes apoderaram-se da minha 
escrita que se tornou comum, tentaram 
extrair a sua quintessência, apropriaram-
-se dessa matéria, fizeram dela coisa 
sua. Levaram a cabo esse trabalho que se 
encontra no coração da transmissão e que 
é garante da contemporaneidade: o resgate 
da linguagem do Outro – do “Pai”? – e a 
afirmação da sua própria linguagem, uma 
vez vencidos os seus demónios interiores.

Libertos, ei-los agora prontos a, por sua 
vez, transmitir-vos o seu saber fazer. Ovo.

Tradução Regina Guimarães
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“UM SonHo SonHado
QUE SE TranSForMa 
a cada inSTanTE”

oito perguntas a iSaBEl BarroS
por JoÃo lUíS PErEira

1

JoÃo lUíS PErEira impossível pensar 
neste projeto sem pressentir nele a 
catarse de alguns fantasmas. Este é 
o primeiro espetáculo do Teatro de 
Marionetas do Porto (TMP) sem a 
assinatura de João Paulo Seara cardoso. 
Passando ao largo da fatalidade algo 
consumista de que the show must go on, 
Ovo é a prova provada de que recomeçar 
é uma inevitabilidade e que tudo é de 
novo possível?
iSaBEl BarroS Vou começar pelo fim, 
pela inevitabilidade de recomeçar. 
começar outra vez, começar de novo a 
partir do mesmo lugar, agora diferente. 
continuar a história, criando novas 
histórias. nunca imaginei o fim desta 
história, imagino-a sempre como um 
sonho sonhado que se transforma a cada 
instante. Ter vivido todos estes anos com 
o João Paulo, partilhando toda a sua 
paixão com a companhia que fundou e 
com a qual realizou obras inesquecíveis, 
ter estado ao seu lado participando 
sempre nas descobertas e no entusiasmo 
permanente de cada processo, permite- 
-me sentir esta livre vontade de continuar 
e continuar. nesse sentido, recomeçar  
é mais continuar, é como transformar,  
dar uma nova forma, uma nova ordem.

Volto agora ao início da questão, 
à catarse, sim! após um período de 
intenso trabalho ao longo de 2011, com 

a circulação das peças de repertório 
pelo país e pelo estrangeiro, chegou 
agora o momento de uma criação, a 
primeira em que toda a equipa, “os sete 
magníficos”, realiza um projeto com 
vários colaboradores, a partir de uma 
ideia de eric de sarria, e que será a 
marca desta nova fase. a catarse, sim, 
como uma passagem, de alguma forma, 
para a libertação. ao longo de 2011 já 
a tinha iniciado, provocando os atores 
para a reposição de dois espetáculos que 
eram realizados a solo pelo João Paulo: 
Capuchinho Vermelho XXX e Teatro Dom 
Roberto. 

nada se apagará, só se a memória se 
apagar. encaro a morte não como um 
fantasma, mas como uma outra forma, e 
isso ajuda-me a ter vontade para continuar.

Sabemos da existência de um convite 
ao marionetista francês Philippe Genty 
para assegurar a encenação. Sabemos 
das cumplicidades entre a compagnie 
Philippe Genty e o TMP, como o gosto por 
um teatro imagético, com uma dimensão 
poética, não naturalista. Mas por detrás 
desse convite morava também um desejo 
latente de convocar um mestre para 
prestar homenagem a outro mestre?
sim, quando pensei em convidar um 
encenador, de imediato os nomes que 
me surgiram foram nomes grandes, na 
sua maior parte oriundos de França, 
pelas relações que tenho com esse país 
e pela afinidade que sinto com a cultura 
francesa. Para os atores, para os alunos, 
para os profissionais, o João Paulo era 
o mestre, alguém que com o seu saber 
tocava os outros e transmitia enorme 
confiança. Philippe Genty foi um desses 
nomes que me surgiram. Imaginei que 
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o cruzamento do seu universo com o 
universo criado pelo João Paulo pudesse 
resultar num encontro feliz! O teatro 
imagético, a dimensão poética, não 
naturalista, como referes, são marcas 
comuns, mas com processos e resultados 
totalmente diferentes, se fizermos um 
paralelismo entre as peças criadas pela 
compagnie Philippe Genty e pelo TmP. 
era esse encontro de poéticas que me 
interessava. na altura do convite, Philippe 
Genty estava também doente e eric de 
sarria, o mais próximo ator da companhia, 
e um dos responsáveis pela continuação 
do seu trabalho, aceitou e pareceu-me um 
belo desafio. na nossa primeira conversa 
em Paris, falámos do que poderia ser 
este encontro de universos, falámos de 
transmissão, de memória. Isto porque, 
por um lado, o próprio eric estava nesse 
momento a tomar conta de uma mudança 
na companhia, com todas as implicações 
que isso envolvia; e, por outro, havia o 
encontro com quatro atores do TmP, 
herdeiros de um trabalho profundo com 
o João Paulo. não chegámos logo a Ovo, 
mas já estávamos lá! O que é o início?  
O que é o fim? O que é que está dentro?  
O que é o inverso? e tantas outras questões.

Ovo é um símbolo de renovação, 
interessava-me que este começar de novo 
fosse marcado por uma experiência que 
de alguma forma pudesse colocar novas 
questões, novos conflitos, por isso o 
convite a colaboradores que nunca tinham 
antes trabalhado nas criações do TmP.

no guião original de Eric de Sarria 
encontramos alguns fios narrativos, mas 
encontramos sobretudo um potencial 
de conceitos (espaço, tempo, corpo, 
inversão, dilatação, fragmentação) e de 

imagens (cabeças falantes que surgem 
do interior de caixas) a explorar. como 
se conquistou esta espécie de memória 
descritiva do projeto?
num momento inicial, o eric enviou-me  
as primeiras ideias, que me pareceram 
muito inspiradoras. a partir daí, e depois 
de um primeiro encontro com os atores, 
onde a ideia foi sobretudo conhecerem- 
-se, falarem e experimentarem um pouco 
a partir da memória, tudo se passou de 
uma forma orgânica. O eric trabalhou 
numa série de ideias de espaço, objetos 
e possibilidades. Um longo trabalho de 
experimentação foi feito com os atores, 
muito apoiado nos materiais recorrentes 
que o eric e a compagnie Philippe Genty 
utilizam, ou seja, espaço totalmente 
envolvido por materiais, de onde podem 
surgir figuras, e histórias que vão sendo 
construídas e desconstruídas. ao longo 
desse tempo de experimentação, eu 
estive presente nas discussões artísticas 
e também nas escolhas, nomeadamente 
dos colaboradores, e assim surgiu o 
convite para a música ser composta 
pelo Pedro Tudela e o miguel carvalhais, 
que me parecia ser a aposta certa para 
este projeto. eu já tinha trabalhado com 
o Pedro Tudela em Là où Je Dors e o 
resultado da colaboração foi maravilhoso. 
com o avançar da experimentação, e 
antes de fixar ou fechar o espetáculo, 
fizemos um encontro de ideias, no fundo, 
um balanço entre as expectativas e as 
propostas. aí chegámos a uma vontade 
de desmontar as peças e a partir delas 
encontrar um novo lugar, o nosso lugar, o 
da construção. nesse momento, e porque 
se trata de uma cocriação, o eric abriu-se 
a essa possibilidade de desconstruirmos 
materiais. nessa segunda fase, eu e os 
atores introduzimos novos elementos, 
novas marionetas, matéria/alma do nosso 
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trabalho, sem nunca abandonar o conceito 
original. Ovo resulta desse encontro de 
opostos, diferenças, é verdadeiramente 
algo de forte e frágil que contém a essência.

Esta primeira base de trabalho foi 
sendo progressivamente sobressaltada 
pelas palavras do conto “o ovo e a 
Galinha” da escritora brasileira clarice 
lispector. Podes falar-nos um pouco 
dessa infiltração e dos efeitos que 
foi produzindo na reconfiguração da 
dramaturgia do espetáculo?
O conto da clarice Lispector aparece 
na segunda fase de trabalho. sentimos 
necessidade de palavras, e na pesquisa de 
textos surgiu “O Ovo e a Galinha”. depois 
de extrair a palavra “Ovo” das frases que 
retirámos desse texto, ele tornou-se mais 
enigmático e mais capaz de “servir” a ideia 
que perseguíamos. Há uma espécie de 
pequenas representações dentro da peça, 
teatro dentro do teatro, atores perdidos 
ou manipulados, e essas palavras, essas 
frases, entraram e infiltraram-se. nesse 
momento acrescentam algo, são uma 
espécie de reflexão sobre a vida, isso 
pareceu-nos pertinente. são palavras 
também que evocam a memória, o texto 
surge aqui separado das marionetas, serve 
a voz dos atores que parecem estar em 
constante procura dentro de uma teia, 
perdidos talvez, e a tentar encontrar o 
lugar… em Ovo, as marionetas não falam, 
estão no seu estado mais puro, são uma 
espécie de anjos mudos, criaturas que nos 
fazem viajar entre o real e o imaginário. 
com cabeças ovaladas, corpos grávidos, 
ou esvoaçantes, as marionetas de Ovo 
parecem chegadas de um agora futuro.

da constante mobilidade dos módulos 
cenográficos à fluidez da marcação dos 
movimentos dos atores e das marionetas 
no espaço, sem esquecer a circularidade 
das palavras, tudo parece dançar em 
Ovo. Esta dimensão coreográfica não é 
propriamente uma novidade no percurso 
da companhia, e para tal bastaria lembrar 
3.ª Estação (1994) ou Paisagem Azul com 
Automóveis (2001). Mas podemos afirmar 
que ela assume aqui uma, digamos, 
preponderância?
Ovo contém a matéria de que é feita 
a linguagem atual do TmP, e dessa 
linguagem fazem parte a dimensão 
coreográfica, a utilização das marionetas 
assumidamente manipuladas à vista, o 
texto/a palavra, o canto, a forte relação 
com o espaço/cenografia, o cruzamento 
com vídeo, dança, música e, claro, um 
trabalho de atores que eu diria inquieto 
e de pesquisa permanente. O João Paulo 
sempre foi fascinado por atores capazes 
de dar resposta a propostas que fossem 
ousadas. Para ele, o ator teria de poder 
cantar, dançar, falar – tudo isso e ainda ser 
um bom marionetista. a sara, o edgard, 
a shirley e o rui têm essa “escola”, 
tiverem esse mestre, e é inevitável que 
essa matéria passe como uma marca da 
companhia.

em 3.ª Estação, espetáculo que marcou  
o primeiro encontro entre o meu trabalho e 
o trabalho do João Paulo, experimentámos 
de facto o significado de cruzamento. 
Um dia, o João Paulo chegou a casa com 
uma marioneta que tinha construído na 
sua oficina no Teatro de belomonte, lugar 
onde passava muitas horas dedicado à 
construção. Pediu-me que fizesse uma 
improvisação. Vesti a marioneta com um 
longo casaco preto. Foi um momento que 

nunca poderei esquecer, foi delirante, 
parecíamos duas pessoas em êxtase, algo 
de realmente extraordinário se passou 
nessa noite na Granja. Percebemos 
que estava ali aquela que iria ser a 
personagem de um espetáculo que ainda 
estava em estado de desejo. Foi um 
daqueles momentos felizes que assinalam 
descobertas. a partir desse momento, nos 
espetáculos seguintes, estive sempre ao 
lado do João Paulo como colaboradora, 
mais ou menos presente/visível.

Voltando a Ovo, sendo esta uma nova 
forma que vem de um mesmo lugar, 
terá necessariamente essa dimensão 
coreográfica de que falas, mas não consigo 
dizer se assume aqui uma preponderância.

A ideia de uma identidade que se 
estilhaça e reconfigura atravessa todo o 
espetáculo. E é interessante notar como 
ela se vai materializando em cena, como 
se os intérpretes formassem um só corpo 
coeso e orgânico, com várias cabeças 
e tentáculos. Seria demasiado abusivo 
considerar que Ovo é um quase solo para 
quatro atores e marionetas?
essa ideia de um corpo que contém vários 
corpos, de um solo para quatro atores 
é muito interessante. Talvez seja antes 
um grito a uma só voz. neste processo, 
diferente de todos os outros, os atores 
sentiram coisas novas. num primeiro 
momento, talvez vontade em se abrirem 
a algo novo, mas também o medo do 
desconhecido, a sensação de estarem a 
ser conduzidos para lugares que não eram 
os do conforto. a dificuldade em partir de 
uma forma neutra, branca, tudo isso foi 
vivido pelos quatro, e houve na viagem 
uma necessidade de se unirem, de criarem 
uma força comum, não que ela já não 
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existisse, mas aqui encontra de facto um 
sentido. a necessidade de se unirem na 
cumplicidade de criar, cocriar talvez tenha 
imprimido essa voz a solo. 

No texto aqui ao lado, Regina Guimarães 
dá conta da característica “invulgarmente 
matérica” da banda sonora. Posso pedir-
-te que partilhes connosco as conversas 
que foste tendo não só com o Pedro 
Tudela e o Miguel Carvalhais, mas com 
todos aqueles que foram contribuindo 
para o levantamento da componente 
plástica deste Ovo?
Todos partiram da ideia do eric de sarria, 
as indicações iniciais aos colaboradores 
foram dadas pelo eric. essas indicações 
tinham como base um guião de imagens, 
de possibilidades, tinham também uma 
ideia de cenário, que os objetos, as 
marionetas e os atores iriam habitar. 
ambientes de memória, de paisagem do 
passado mas também do futuro. Também 
a ideia do ovo enquanto metáfora de 
algo que ainda não existe mas já é. 
num segundo momento, retomei esses 
ambientes e em conjunto com os atores 
continuámos o processo de pesquisa 
e experimentação, e assim fomos 
contaminando e sendo contaminados  
pelo Pedro Tudela, miguel carvalhais,  
rui Pedro e albert coma. neste momento, 
o espetáculo ainda está em processo, 
pelo que há provavelmente coisas que 
ainda não apareceram. contudo, uma das 
ideias que o percorrem é uma espécie de 
procura de um lugar dentro do lugar, uma 
construção e desconstrução permanente, 
uma espécie de estado de inquietação,  
de inconformismo. 
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Assumes com naturalidade a direção 
artística da companhia e com ela 
a responsabilidade de projetar no 
futuro um extraordinário legado. Entre 
continuidades e ruturas, o que vamos 
encontrar nos próximos capítulos da 
história do TMP? 
Há coisas que nunca imaginamos, e 
ainda bem, assim somos livres de viver 
acreditando que temos todo o tempo 
para percorrer todos os lugares e encher 
a nossa vida de coisas fantásticas. essa 
sempre foi a forma como vivemos. Quando 
o João Paulo ficou doente, vivemos todos 
os momentos desse pedaço da nossa 
história da mesma forma, com a mesma 
intensidade de sempre e sem perder de 
vista a força que nos ajuda a estar de pé 
todos os dias e a afrontar as barreiras de 
cada dia. durante esses três meses de luta 
até à morte, havia sempre uma luz, uma 
esperança, e nessa altura o João Paulo 
pedia-me sempre para o substituir nos 
ensaios quando ele estivesse doente.  
a nossa cumplicidade e confiança davam-
-lhe paz. sem hesitar, o que fiz após a 
sua morte foi continuar. Tudo o que foi 
criado tem uma vida para continuar, as 
marionetas não morrem! e talvez também 
não esqueçam, talvez sejam uma espécie 
de anjos mudos. 

O ano de 2011 foi exemplar em 
termos de dinâmica e trabalho para a 
companhia: a circulação de Frágil, a 
reposição e circulação das peças em 
festivais internacionais e em todos os 
festivais de marionetas em Portugal, 
onde a homenagem ao João Paulo esteve 
presente, o que é tocante, e dá a dimensão 
do seu maravilhoso trabalho, reconhecido 
por todos – tudo isso fez de 2011 um ano 
cheio de emoção quase permanente.  

as ideias que tenho para a companhia são 
a continuidade do trabalho de repertório 
durante os próximos anos, a criação de 
novas peças que podem ser dirigidas por 
encenadores convidados, ou cocriações, 
ou ainda dirigidas por mim. em qualquer 
dos casos, a ideia fundamental é manter 
a marioneta no centro da pesquisa e 
cruzamento disciplinar. além das criações, 
o Teatro de belomonte irá reabrir, adoro 
aquele teatro de bolso, que reclama por 
estar aberto. estamos naquele ponto de 
consciência do que existiu e com vontade 
e capacidade de continuar a lutar para 
que muitos novos ciclos possam ainda 
existir. Finalmente, a abertura do museu 
do Teatro de marionetas do Porto, que 
está de momento em obras, demorámos 
a arrancar por razões financeiras. O meu 
sonho era abri-lo em fevereiro, missão 
impossível, mas que se tornará possível 
antes do verão, talvez em maio, em data 
que irei anunciar brevemente.
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Talvez os espetáculos nasçam de 
nebulosas. Muito nítidas se observadas 
com os aparelhos adequados. Desfocadas 
se contempladas à vista desarmada. Mas, 
em todo o caso, demasiado enormes para 
descerem à cena sem se submeterem a 
processos daqueles que o cubista Georges 
Braque preconizava − é sempre preciso 
uma ideia para combater outra. Na 
sequência do que, o planeta – ou o ovo –,  
dá a cara. Pasme-se então.

Entre o ninho habitado por um número 
astronómico de possíveis e o ovo que rolou 
delicadamente até à linha de chegada, foi-
-me concedido o grato prazer de partilhar 
um espetáculo em fase de fabricação 
com os que arregaçam as mangas sem 
esperarem, passo a expressão, pelo ovo no 
cu da galinha. Fosse ela de ovos de ouro…

Confesso que foi comovente constatar 
que o Teatro de Marionetas do Porto 
prossegue, sem efeitos de pompa nem 
pressões de circunstância – não obstante  
a situação de asfixia que as artes, do palco  
e não só, estão presentemente a viver –, 
a reflexão audazmente encetada e 
desenvolvida por João Paulo Seara Cardoso 
acerca da relação do manipulador com 
a marioneta. Trata-se de um domínio 
muito rico de conotações políticas pois 
que, conjugando gritante invisibilidade e 
berrante visibilidade, esses mesmos que 
movem a montanha do atrito através da 
mediação do boneco-objeto inerte passam 
a ser, por outro lado, palco de um estranho 
jogo de poder, tornando-se árduo decidir 
quem “domina” e quem é “dominado”. 

nEM dE clara, 
nEM dE GEMa

regina guimarães

Paradoxo da própria mediação, dir-me-ão 
talvez…

Porém, parece-me abrir-se neste 
espetáculo uma perspetiva algo diferente 
daquilo a que, toscamente, poderíamos 
chamar “construção do lugar”. No sentido 
de que essa construção almeja o infixável. 
Porventura rumo a uma proposta do 
tipo: o lugar não será mais do que a sua 
construção. O que também configura 
uma proposta com densas componentes 
políticas: o lugar em construção é um 
espaço de luta contra a proliferação dos 
não-lugares. 

Servido por uma banda musical 
simultaneamente mineral e orgânica 
(seja como for, invulgarmente matérica), 
Ovo é um objeto cénico que se recusa ao 
tom lírico e às tonalidades psicológicas, 
enveredando antes por um fraseado 
enumerativo (de possibilidades, de 
probabilidades, de impossibilidades,  
de improbabilidades) que amiúde passa 
pelo binómio composição/decomposição 
do espaço, e tem como contraponto a 
utilização da coralidade (ou melhor, do 
corpo-coral dos intérpretes). A música 
estrada e a música marcha emolduram 
experiências de ordenamento do caos que 
vão da explosão à aglomeração, do passeio 
à passagem, da dança das paredes à visita 
do labirinto, etc. E se o “cenário”, em 
permanente trânsito, se nos oferece como 
o contrário da matriz, desde logo porque 
superlativamente versátil, isso contribui 
para exprimir, não a ambivalência 
potencial de uma forma, mas antes a razão 
prática de ela conviver com o seu avesso e 
o seu inverso, de ela ser habitada por um 
devir que não prolonga o passado nem 
rompe o fio da meada. Nada que não possa 
ser qualificado de “ovo de Colombo”, dir- 
-me-ão. No entanto, é preciso ainda assim 
desvendar como ISSO se põe de pé.
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Marionetas grávidas de ideias, vestidos 
desnudados pelos seus celibatários, 
futebolistas inefáveis e avatares 
transformados em derviches, chapéus 
que viajam e caixas que queimam os 
olhos, textos que se desmontam como 
brinquedos e paraísos que se reconstroem 
como saladas de frutas – eis alguns dos 
muitos ingredientes que atravessam 
este espetáculo, deixando ao público um 
papel importante na composição (que 
resulta do esforço aturado de leitura), 
um papel decisivo na reconstituição dos 
sentidos (também em função do universo 
referencial de cada cabeça…). Perante 
uma partitura cénica que incansável e 
ininterruptamente traça rumos, cabe a 
quem ouve e vê fazer prova de vida – isto 
é, prova de que tudo pode voltar a fazer 
sentido como se fizesse sentido pela 
primeira vez. 

Ovo apresenta-se-nos não menos como 
uma espécie de lugar de cruzamento: de 
várias técnicas e configurações de teatro 
de marionetas, desde logo – sendo que 
a experiência de hibridização vai até ao 
extremo do tratamento “marionetístico” 
(perdoem-me o bárbaro vocábulo) das 
ações dos próprios intérpretes –, mas 
igualmente de conceitos cenográficos 
e mesmo de modos de desconstrução 
do texto. A marioneta, que, em termos 
históricos, ora habitou o templo ora dele  
foi escorraçada, surge, em Ovo, como ponta 
de lança de um exercício de ocupação do 
espaço. Ocupação orquestrada por uma 
alegria inquieta, uma busca do prazer 
perdido do estar em atos (e em palavras). 
Não será difícil deduzir o significado deste 
statement neste tempo em que, um pouco 
por todo o lado, vão rebentando bolhas de 
indignação e desejos de reconquista do 
espaço público.

A vida íntima das palavras autoriza-nos  
a vislumbrar – conquanto lhes concedamos 
alguma da nossa atenção e intenção –
que para encontrar alguma coisa é 
preciso andar perdido ou tê-la perdido. 
Este Ovo começa com uma explosão e 
não com um simples sinal de quebra do 
silêncio. Não é um Ovo capicua, é um Ovo 
supernova que promete espalhar um rasto 
brilhante de estrelas em pó (esse tal de que 
porventura somos feitos). É meu costume 
lembrar – com indisfarçável gáudio, 
sobretudo perante os interlocutores mais 
psicorrígidos – que graças a um erro, 
levado até às últimas consequências, 
Colombo conseguiu “descobrir” a América; 
os erros não existem exatamente, só 
existem novos mundos. Inexatamente. 
Nesta outra travessia, o trabalho de 
reconstituição que Ovo pretende 
despoletar não tem nada a ver com a 
tarefa de consertar, de colar estilhaços em 
prol da obtenção de UM objeto primeiro, 
detentor ÚNICO de autenticidade. O que 
se me afigura estar em jogo é justamente 
driblar os mega ou micro determinismos 
a fim de acalentar, acarinhar, acariciar – 
manipular? – diversos futuros de objeto… 
A ser pertinente esta visão e não pura 
conjetura minha, os tempos vindouros 
revelam-se francamente auspiciosos para  
o Teatro de Marionetas do Porto. 

teatro de marionetas 
do porto

Constitui-se em 1988 e, numa primeira 
fase, centra a sua atividade na criação de 
espetáculos que resultam da pesquisa do 
património popular. Desta fase, destaca-se 
o estudo e reconstituição da velha tradição 
portuguesa do Teatro Dom Roberto.

A partir das raízes, a companhia começa 
a progredir ao longo de diversas criações 
com um certo cariz experimental, no 
sentido da procura de elementos de 
modernidade na marioneta. Exit (1998) é o 
espetáculo que mais claramente consolida 
este rumo.

A prática teatral da companhia revela 
uma visão não-convencional da marioneta, 
conceito aliás continuamente atualizado,  
e o entendimento do teatro de marionetas 
como uma linguagem poética e imagética 
evocativa da contemporaneidade. 

Procuram-se encontrar novas formas 
de conceção das marionetas, no limite 
objetos cinéticos, e novas possibilidades 
de explorar a gramática desta linguagem 
teatral, no que diz respeito à interpretação 
e à relação transversal com outras áreas 
de expressão, como a dança, as artes 
plásticas, a música e a imagem.

Os 35 espetáculos encenados por  
João Paulo Seara Cardoso para o Teatro 
de Marionetas do Porto destinam-se  
a público adulto ou a público jovem.  
A atividade da companhia divide-se 
entre as apresentações na cidade do 
Porto, onde ao longo dos anos criou uma 
forte corrente de público, e uma intensa 
atividade de itinerância no país e no 
estrangeiro.

Com Ovo, o Teatro de Marionetas 
do Porto dá início a uma nova fase, 
com a colaboração de artistas que são 
convidados pela primeira vez, num desejo 
de continuar a encontrar novas formas, 
novos objetos poéticos, nos quais a 
marioneta, e todo o trabalho realizado com 
esta equipa, seja sempre um novo desafio.

Isabel Barros
Diretora Artística

Sofia Carvalho 
Produtora
 
Edgard Fernandes 
Ator
Sara Henriques 
Atriz
Shirley Resende 
Atriz/Instrumentista
Rui Queiroz de Matos 
Ator
Rui Pedro Rodrigues 
Coordenador Técnico
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