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Programar a primeira edição da 
bienal “Artista na Cidade”, oferecida 
a Lisboa ao longo de 2012, foi, 
indubitavelmente, o desafi o de refl etir 
em 11 meses e inúmeros espaços, a 
infi nita riqueza de uma vida dedicada à 
criação. Desde os primeiros segundos 
de “Fase” no CCB que o “sopro” de 
Anne Teresa De Keersmaeker se 
libertou ante os nossos sentidos, 
com a incontrolável força de todo 
um universo; a ele regressaremos 
jubilosamente em Setembro, 
com Bal Moderne, celebrando 
a aproximação do equinócio; nele 
permaneceremos descobrindo novas 
obras e testemunhando outras tantas 
revelações até ao fi nal de Dezembro, 
onde, em “Drumming”, uniremos alfa 
e ómega, num retorno iniciático 
a Steve Reich.
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Artista na Cidade
Anne Teresa
De Keersmaeker
Lisboa 2012

Lisboa, como qualquer outra grande 
cidade habituada a ser encruzilhada 
de pessoas, modela-se, ganha cor 
e ritmo próprios ao sabor dos gestos 
dos seus residentes. Permanentes, 
temporários, simples visitantes, 
acidentais, convidados, são eles 
que constroem a malha de universos 
materiais e simbólicos onde 
aconchegamos os nossos dias.



Quando, de súbito, um número muito signifi cativo e 
representativo de projetos culturais da cidade descobre 
que tem entre mãos, cada um por si, matéria e desejo 
sufi cientes para desenhar uma panorâmica bastante 
completa do trabalho de uma das mais importantes 
criadoras contemporâneas, o inesperado pode acontecer. 
Num contexto difícil para a programação internacional, 
uma consonância assim permite concentrar, e potenciar, 
investimentos de natureza muito diversa e transformar em 
programa articulado, em residência, aquilo que começou 
por ser uma soma coincidente de vontades.

Das diversas articulações que o programa aqui 
apresentado evidencia, pode deduzir-se o processo que 
conduziu à sua forma fi nal, mas também a matéria, o 
conteúdo, o que lhe dá corpo. Sobre o primeiro, atestamos 
a viabilidade e toda a virtude da ação conjunta. Quase 
exaltante nalguns momentos, geradora de dúvidas, 
noutros, mas sempre capaz de produzir sínteses 
novas e possibilidades mais ricas. Sobre os segundos, 
constatamos que seria difícil encontrar um programa 
tão plural nos seus objetivos e nos públicos que busca 
se Anne Teresa De Keersmaeker não fosse uma criadora 
tão plural ela própria, tão persistente na busca de diálogos 
entre disciplinas, de trânsitos entre o gesto de criação 
e a transmissão, mais organizada em programas de 
formação ou mais informal e permeável, quando se dirige 
às comunidades, também elas múltiplas e diversas.
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O trabalho de Anne Teresa De Keersmaeker é, em si 
mesmo, uma escrita. Um texto construído, entretecido, 
desde logo a partir de todas as expressões que a 
mediação do corpo torna possíveis: o movimento, a 
palavra, a música, as artes visuais. Mas também através 
da organização em companhia de repertório, que privilegia 
a permanência e o trabalho individual de cada um dos 
seus membros como veículo para o trabalho coletivo. 
E que, como exemplo feliz, possibilita a construção deste 
programa, que atravessa um arco temporal de quase 
trinta anos. Ou ainda através da criação da PARTS, 
escola de dança que é um modelo de abertura e de 
rigor. Ou ainda do desenvolvimento de programas cuja 
fi nalidade é simplesmente a de pôr pessoas a dançar 
e a compreender que o exercício contemporâneo da 
dança é um bem acessível, divertido, libertador.

Ao longo de todo o ano de 2012, Anne Teresa De 
Keersmaeker é artista residente na cidade de Lisboa. 
Quando, daqui a dois anos, anunciarmos o nome de 
um outro artista, muito provavelmente de uma outra 
disciplina, cuja presença atravessará a programação 
do conjunto dos lugares artísticos e culturais da cidade, 
teremos aprendido da importância de nos deixarmos 
sobressaltar e nos revermos nos sonhos e inquietações 
de uma outra pessoa, um vizinho especial que nos traduz 
reinventando realidades aparentemente fi ccionais. 
Bem vindos, todos, às novas casas de Anne Teresa!
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2012 é o ano 
de Anne Teresa 
De Keersmaeker
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Depois de estudar dança na Mudra School de Maurice Béjarts, em Bruxelas, 
e no Departamento de Dança da New York University’s School of the Arts, a 
coreógrafa Anne Teresa De Keersmaeker começou a sua carreira com Fase, 
four movements to the music of Steve Reich (1982). 

Em 1983 fundou a companhia Rosas, aquando da criação da coreografi a 
Rosas danst Rosas. Com estas coreografi as assegurou uma rápida projeção 
internacional, tendo ambas sido repostas em várias ocasiões, mais recente-
mente em 2010, no projecto Early Works.

De 1992 até 2007, De Keersmaeker foi a coreógrafa residente no teatro 
La Monnaie, a Opéra Nacional da Bélgica. Durante este período criou uma 
vasta série de trabalhos que foram apresentados por todo o mundo.
Em 1995, Rosas e La Monnaie criaram conjuntamente o projeto educativo 
PARTS - Performing Arts Research and Training Studios. Os antigos alunos 
da licenciatura em dança são hoje bailarinos e coreógrafos de reconhecido 
mérito, dentro e fora da Europa.

Anne Teresa De Keersmaeker focou, desde sempre, as suas coreografi as 
na relação entre a dança e a música. Trabalhou com composições que 
abrangem um leque temporal que vai desde o fi nal da Idade Média até ao 
século XX, estreou criações de George Benjamin, Toshio Hosokawa e Thierry 
De Mey e colaborou com  diversos músicos e ensembles. Apostou também 
em géneros diferentes, como o jazz, a música tradicional indiana e a músi-
ca pop. De Keersmaeker tem uma grande afi nidade com as composições 
de Steve Reich, tendo trabalhado com a sua música em peças como Fase 
(1983), Drumming (1998) e Rain (2011). As suas coreografi as mostram uma 
aliança em evolução permanente, entre um sentido refi nado de arquitetura 
composicional e uma forte sensualidade ou teatralidade. Esta marca única 
tem sido distinguida com diversos prémios, entre eles o Samuel Scripps 
American Dance Festival Award (2011).

De Keersmaeker deixou os limites da dança pura e aventurou-se no mun-
do da dança e do texto, criando performances que misturam as diferentes 
disciplinas: Kassandra, speaking in twelve voices (2004), I said (1999), In Real 
Time (2000). Dirigiu também óperas como Duke Blue-beard’s Castle, de Béla 
Bartók (1998) e Hanjo de Toshio Hosokawa (2004). Vários dos seus traba-
lhos transformaram-se em fi lmes de dança autónomos, realizados pela 
própria coreógrafa, por Thierry De Mey, Peter Greenaway, entre outros.

Nos últimos anos escolheu caminhar no sentido de repensar e purifi car 
os parâmetros nucleares do seu trabalho como coreógrafa. A colaboração 
estreita com artistas como Alain Franco (em Zeitung, 2008), Ann Veronica 
Janssens (Keeping Still part, 2008; The Song, 2009; Cesena, 2011), Michel 
François (The Song, En Atendant, 2010) e Jérôme Bel (3Abschied, 2010), 
permitiu-lhe reconsiderar os elementos essenciais da dança: o tempo e o 
espaço, o corpo e a voz, o seu potencial em movimento e a sua relação com 
o mundo. O seu trabalho mais recente é o díptico En Atendant e Cesena, 
composto sobre a música Ars subtilior. Ambos trabalhos estrearam no 
Festival d’Avignon, ao crepúsculo e ao amanhecer, respetivamente.

Biografi a 
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Prelúdio à sesta de um Fauno
Grosse Fuge
Noite Transfi gurada 
Teatro Camões / CNB
* para escolas

domingo
18h00

sábado
21h00

sábado
21h00

sexta
21h00

domingo
16h00

domingo
16h00

sábado
21h00

sábado
18h00

sexta
21h00

sexta
21h00

quinta
15h00

Bal Moderne
Lisboa na Rua / EGEAC
Praça do Martim Moniz

8
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para ver até 
dezembro



nov

3Abschied 
Fundação Calouste Gulbenkian

The Song
Teatro Maria Matos

Drumming
Teatro São Luiz 

e ainda
Pequenos Artistas da Cidade
17 nov, sábado das 10h00 às 11h30 e das 11h30 às 13h30

domingo
16h00

sexta
19h00

sábado
21h30

sexta
21h00

quinta
até 2 dez

quinta
21h00

sexta
21h30

quinta
21h00

Violin Phase
MNAC / Festival Temps d’images

Festival Temps d’images
Hoppla! / Fase / Rosas danst Rosas

8

11

15
16

23
24

29
30

para ver até 
dezembro

Programa sujeito a alterações.



 Lisboa na 
Rua / EGEAC 
Praça do 
Martim Moniz

  Entrada Livre8 e 9 set
sábado e domingo
Performance às 18h00
DJ às 21h00

Bal Moderne

Parceria: 
Bal Moderne / Companhia Rosas

Apoio: 

O amor pela dança nasce com mais 
frequência através da experiência 
do que pela simples observação. 
O Bal Moderne fomenta, desde 1993, 
num público diverso e internacional, 
o entusiasmo crescente por esta 
expressão artística. 

Bailarinos profi ssionais ensinam co-
reografi as de 3 ou 4 minutos conce-
bidas especifi camente para pessoas 
sem experiência em dança, criando 
em conjunto um grande baile, que 
decorre aos fi nais de tarde. 

A atmosfera é descontraída e diver-
tida, totalmente diferente de uma 
aula de dança convencional. Pessoas 
de todas as idades e estilos de vida 
encontram-se, e dançam juntas, des-
frutando de um singular sentimento de 
solidariedade e pertença, unidas única 
e simplesmente pelo prazer da dança. 
Este projeto tem ajudado a romper as 
tradicionais barreiras entre público e 
artistas  criadores, entre alta cultura e 
livre acesso, entre esforço e diversão, 
mas sobretudo quebra as barreiras 
entre os participantes, através do 
exercício de aprendizagem das coreo-
grafi as propostas. 

O Bal Moderne visita a cidade de 
Lisboa desde 1998. No ano de 2012 
o projeto ajustou-se não só à cidade 
como ao trabalho de Anne Teresa De 
Keersmaeker e à Companhia Rosas. 
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Teatro 
Camões / 
Companhia 
Nacional 
de Bailado

26 e 27 out
2, 3, 9 e 10 
nov
21h00 

28 out, 4 nov
16h00
8 nov
15h00 
(escolas)

Prelúdio à Sesta 
de um Fauno 15’
Grosse Fuge 17’
Noite Transfi gurada 30’

m/3

Bilhetes
5€ a 20€
Descontos 
50%  menores de 18 anos
35% menores de 25 e 
maiores de 65 anos;
25% grupos com mais 
de 15 elementos;
Escolas: 5€ por aluno 
0€ professores (até 2 
professores por turma)
Domingos: adultos com 
jovens 15€; menores 
de 18 anos 7,5€.

Prelúdio à Sesta de um Fauno 
Grosse Fuge 
Noite Transfi gurada

Este programa de Anne Teresa De 
Keersmaeker é composto por três 
obras essenciais do seu repertório: 
L’après-midi d’un Faune de Debussy, 
Grosse Fuge de Beethoven e Noite 
Transfi gurada de Schoenberg.
A relação da coreógrafa com a músi-
ca, que lhe valeu o título de “choré-
graphe musicienne”, está bem paten-
te nesta seleção inédita de peças que 
a Companhia Nacional de Bailado 
terá o privilégio de interpretar. 

Programa
Anne Teresa De 
Keersmaeker
Interpretação
Artistas da Companhia 
Nacional de Bailado
Interpretação Musical
Orquestra Metropolitana 
de Lisboa

Grosse Fuge 
Coreografi a
Anne Teresa De 
Keersmaeker 
Música
Ludwing van Beethoven, 
Grosse Fuge, op. 133
Direção
Jean-Luc Ducourt
Cenário e desenho de luz
Jan Joris Lamers
Figurinos
Nathalie Douxfi ls 
Análise musical
Georges-Elie Octors
Estreia mundial
Halles de Schaerbeek, 
Bruxelas, 2 de fevereiro 1992

Noite Transfi gurada
Coreografi a
Anne Teresa De Keersmaeker
Música
Arnold Schönberg, 
VerklÄrte Nacht, op. 4
Cenário
Gilles Aillaud e Anne 
Teresa De Keersmaeker
Figurinos
Rudy Sabounghi 
Desenho de luz
Vinicio Cheli
Análise musical
Georges-Elie Octors 
Estreia mundial
La Monnaie/De Munt, 
Bruxelas, 4 de novembro 
de 1995

Prelúdio à Sesta de um Fauno
Coreografi a
Anne Teresa De Keersmaeker
Vocabulário de dança
Anne Teresa De Keersmaeker, 
Rosas, David Hernandez
Fragmento de coreografi a 
original
Vaslav Nijinski
Música
Claude Debussy, 
Prélude à l’après-midi d’un 
Faune
Co-criação
Mark Lorimer
Cynthia Loemij
Taka Shamoto
Kosi Hidama
Zsuzsa Rozsavölgyi
Tale Dolven
Kaya Kolodziejczyk
Elizaveta Penkóva
Cenário e desenho de luz
Jan Joris Lamers
Figurinos
Tim Van Steenbergen 
Assistente de fi gurinos
Anne-Catherine Kunz
Assistência musical
Alain Franco
Análise musical
Alain Franco, 
Bojana Cvejic
Colaboração na 
pesquisa de material 
de dança histórica
Simon Hecquet
Estreia mundial
La Monnaie/De Munt, 
Bruxelas, 17 de maio 2006
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16h00
Hoppla!
Curta-metragem, 1989, 52’

Percebe-se uma imensa 
cumplicidade entre músicos 
e bailarinos: a alegria de tocar 
e dançar em simultâneo é o 
motor deste projeto artístico. 
Em Hoppla!, a música dançan-
te de Bartók, a coreografi a 
inventiva De Keersmaeker, 
o espaço austero de van de 
Velde e a montagem dinâmica 
de Kolb fundem-se numa 
composição extremamente 
convincente fazendo com que 
este trabalho seja considera-
do um marco da vídeo-dança.

Realização 
Wolfgang Kolb
Coreografi a
Anne Teresa De Keersmaeker 
Música
Béla Bartok 
Microkosmos e Quatuor n.º 4 
Espaço Cénico
Henry van de Velde

17h30
Fase
Filme, 2002, 58’
 

Fase: Quatro movimentos para 
música de Steve Reich, de 1982, 
foi a segunda coreografi a de 
Anne Teresa Keersmaeker. 
Fase é uma coreografi a 
cativante, que guia o olhar 
do espetador fi rmemente, 
apenas para que, subitamen-
te, descubra que na sua ordem 
reside uma emoção profunda. 
Thierry De Mey abordou Fase 
com vitalidade, conseguindo 
transformar o poder da coreo-
grafi a criando um fi lme com 
identidade, simultaneamente 
autêntica e independente. 
O fi lme, não tenta competir 
com a dança, mas explora-a 
de forma rigorosa e precisa, 
reforçando o que já estava 
presente na coreografi a 
De Keersmaeker.

Realização 
Thierry De Mey
Baseado numa
coreografi a de
Anne Teresa De Keersmaeker 
Música
Steve Reich 
Bailarinas 
Michèle Anne De Mey & Anne Teresa 
De Keersmaeker

19h00
Rosas danst 
Rosas
Filme, 1997, 57’

Quatro bailarinas guerreiam 
entre elas, com o palco e com 
o público – um combate até 
ao fi m amargo– intensifi cado 
pela música minimalista de 
Peter Vermeersch e de Thierry 
De Mey. O fi lme, mais que um 
mero registo é uma interpre-
tação cinematográfi ca desta 
performance de referência. De 
Mey, demonstra uma virtuosi-
dade impiedosa e matemá-
tica. Usando planos longos, 
cortes rápidos e agressivas 
mudanças de pontos de vista, 
provoca a sensação de que o 
espaço explode. O espetador 
desorienta-se num espaço 
não identifi cado, sem pontos 
de referência. Não vê apenas a 
dança, é arrebatado pela for-
ça do movimento originando 
um sentimento de movimento 
perpétuo.
 
Realização
Thierry De Mey
Coreografi a
Anne Teresa De Keersmaeker
Música
Thierry De Mey e Peter Vermeersch

Violin Phase é o primeiro solo de Anne Teresa De Keersmaeker. Foi coreogra-
fado em 1981 em Nova Iorque. Um ano mais tarde, tornou-se parte integrante 
de Fase: quatro movimentos para música de Steve Reich. Thierry De Mey fi lmou, 
em 2001, a performance de um guindaste de 20 metros de altura. A instalação 
mostra Anne Teresa De Keersmaeker a dançar na areia branca, os movimentos 
dos seus pés desenham na areia, uma forma que se assemelha a uma rosa.

em loop 
Monoloog Van 
Fumiyo Ikeda 
Op Het Einde 
Van Ottone/
Ottone
Filme, 1990, 6’ 

O Monoloog é parte da produ-
ção teatral de 1988 “Ottone 
Ottone”, por Anne Teresa 
De Keersmaeker, baseada 
na ópera: “L’Incoronatione 
di Poppea”, de Claudio 
Monteverdi. Pela primeira 
vez, a versão cinematográfi ca 
de Walter Verdin transforma 
uma ópera histórica numa 
coreografi a de câmara inde-
pendente. O monólogo fi nal 
de Fumiyo Ikeda é um fi lme 
de um único take, fi lmado 
a preto e branco.

Realização
Anne Teresa De Keersmaeker 
Walter Verdin

Hoppla!
Fase
Rosas danst Rosas

Festival 
Temps 
d’images

11 nov
domingo
a partir das 
16h00

Violin Phase 
8 nov a 2 dez

MNAC /
Festival
 Temps 
d’images



3Abschied 

Tendo fi cado fascinada com Der Abschied (A Despedida), 
a parte fi nal da Lied von der Erde (Canção da Terra) de 
Gustav Mahler, Anne Teresa De Keersmaeker convidou 
Jérôme Bel para trabalhar com ela na criação de um 
espetáculo para esta música desafi ante. Anne Teresa 
De Keersmaeker e Jérôme Bel sempre demonstraram 
um grande interesse mútuo pelo trabalho um do outro. 
Ao longo de vários anos mantiveram um diálogo artístico 
intenso e reciprocamente valioso. Apesar das suas 
óbvias diferenças de estilo, partilham o princípio subja-
cente de que o palco é mais um lugar para pôr questões 
do que apenas para entretenimento. 3Abschied é o 
resultado desta colaboração única. 

Conceção 
Anne Teresa De 
Keersmaeker
Jérôme Bel
Música
Gustav Mahler 
Der Abschied / Das Lied 
von der Erde
Transcrição
Arnold Schoenberg
Músicos 
Orquestra Gulbenkian 
Maestro 
Georges-Elie Octors
Meio-soprano 
Sara Fulgoni
Pianista 
Jean-Luc Fafchamps
Dança
Anne Teresa De 
Keersmaeker
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Fundação 
Calouste 
Gulbenkian 

15 nov
quinta
21h00

16 nov
sexta
19h00 

Grande Auditório



Teatro
Maria Matos

23 e 24 nov
sexta e sábado
21h30

Sala Principal

Duração 1h50 
m/3

Bilhetes
15€
7,50€ (com desconto)

The Song

The Song evoca um mundo em aceleração, um mundo 
que anda tão rápido que se ultrapassa a si próprio. 
Uma paragem parece inevitável e iminente. No centro 
desta tempestade está o corpo, uma caixa de ressonân-
cia para uma realidade caótica. Dez bailarinos evoluem 
num palco despido e reduzido ao essencial: luz, som, 
movimento. O espaço que Anne Teresa De Keersmaeker 
criou, em colaboração com os artistas visuais Ann 
Verónica Janssens e Michel François, é um deserto. 
Uma terra árida que, apesar de tudo, dá ciclicamente 
lugar à vida.

Um espetáculo de
Anne Teresa De 
Keersmaeker
Ann Veronica Janssens
Michel François
Criado com e dançado por 
Pieter Ampe
Bostjan Antoncic
Carlos Garbin
Eleanor Bauer
Matej Kejzar
Mark Lorimer
Mikael Marklund
Simon Mayer
Michael Pomero
Sandy Williams
Efeitos sonoros 
Céline Bernard
Cenografi a 
Ann Veronica Janssens 
& Michel François
Figurinos 
Anne-Catherine Kunz
Ensaiadora 
Muriel Hérault
Dramaturgia
Claire Diez
Conselheiros musicais 
Eugénie De Mey
Kris Dane
Conselheiro de 
efeitos sonoros
Olivier Thys
Assistentes da direção 
artística 
Anne Van Aerschot
Femke Gyselinck
Direção de produção 
Johan Penson 
assistido por Tom Van Aken
Som 
Alex Fostier
Vanessa Court
Agradecimentos 
Jérôme Bel
Tim Etchells
Alain Franco
Deborah Hay
Chrysa Parkinson
Rita Poelvoorde
Michael Schmid
Herman Sorgeloos
Philippe Van Leer
Estreia 
2009, 24 de setembro, 
Théâtre de la Ville, Paris
Produção
Rosas
Co-produção 
La Monnaie/De Munt 
(Bruxelas)
Théâtre de la Ville Paris
Les Théâtres de la ville de 
Luxembourg
Concertgebouw Brugge
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Drumming

Drumming (1998) é, sem dúvida, um dos trabalhos 
mais fascinantes de Anne Teresa De Keersmaeker: 
uma dança deslumbrante, com música original de Steve 
Reich, escrita depois de uma viagem de estudo a África 
em 1970-1971. Tal como na música, a complexidade 
da coreografi a surge de uma única frase de movimento 
à qual são aplicadas inúmeras variações no tempo e 
no espaço. Uma lindíssima viagem, uma onda de pura
 dança e puro som, um turbilhão de energia. 

Coreografi a
Anne Teresa De 
Keersmaeker
Interpretação
Bostjan Antoncic
Marta Coronado
Tale Dolven
Carlos Garbin
Fumiyo Ikeda
Cynthia Loemij
Valentina Nelissen
Sandra Ortega
Elizaveta Penkóva
Igor Shyshko
Jakub Truszkowsky
Samantha Van Wissen
Sue-Yeon Youn
Música
Steve Reich 
Drumming
Direção Musical
Georges-Elie Octors
Músicos
Ictus
Cenário e Desenho de luz
Jan Versweyveld
Figurinos
Dries Van Noten
Produção
1998: Rosas, La Monnaie/ De 
Munt (Bruxelas) 
La Bâtie – Festival de Genève
Co-produção
Les Théâtres de la ville de 
Luxembourg
Estreia
7 de agosto de 1998, 
ImpulsTanz Wien
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Teatro 
São Luiz 

29 e 30 nov
quinta e sexta
21h00

Sala Principal

Duração 60’
Classifi cação a defi nir

Bilhetes
11€ a 22€ (com descontos)

A partir do espetáculo Drumming, propomos uma abordagem à linguagem da 
coreógrafa, focando dois pontos fundamentais da dança: a técnica e a com-
posição coreográfi ca. Vamos juntar crianças e jovens (entre os 6 e os 14 anos) 
provenientes de vários pontos da cidade, para que se encontrem num ponto 
comum: o Teatro de São Luiz. O chão do seu Jardim de Inverno será o mapa de 
Lisboa e cada ponto um lugar de origem. É a partir da união destes pontos que 
trabalharemos as linhas dentro e fora do corpo. Não vamos aprender o espe-
táculo, mas antes vamos inspirar-nos nele, na sua fi sicalidade e musicalidade 
e vamos encontrar as variações possíveis para o nosso mapa da dança, pelos 
corpos destes pequenos artistas na cidade. Os resultados deste trabalho 
serão apresentados ao público no dia 17 de Novembro.

e ainda
 

Pequenos
Artistas 
da Cidade 
17 nov
sábado das 10h00 às 11h30 
e das 11h30 às 13h30
Jardim de Inverno
Entrada livre
m/3

Conceção 
Marta Silva, Félix Lozano 
Formadores 
(dança) 
Marta Silva
Catarina Ribeiro
Músico 
Nuno Patrício
Produção 
SLTM
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O ano de 1983 assistiu ao sucesso 
internacional de Anne Teresa De 
Keersmaeker com a peça Rosas 
danst Rosas. O espetáculo estreou 
no Festival Kaaitheater, em Bruxelas, 
e assinalou, simultaneamente, a es-
treia ofi cial da companhia Rosas. As 
quatro bailarinas que originalmente 
formaram esta companhia eram 
todas ex-alunas da Mudra School: 
a Anne Teresa De Keersmaeker e 
Michèle Anne De Mey juntaram-se 
Fumiyo Ikeda e Adriana Borriello. 
A música de Rosas danst Rosas, 
da autoria de Thierry De Mey e 
Peter Vermeersch, foi composta 
em paralelo com a coreografi a. 
A peça é constituída por cinco 
partes, e tanto a dança como a 
música baseiam-se em princípios 
minimalistas e repetitivos.

CCB

Rosas 
danst 
Rosas 
4 fev 

CCB

Fase, four 
movements to the 
music of Steve Reich
3 fev 

Em Fase, De Keersmaeker estabeleceu uma orientação 
importante para o seu trabalho posterior, intimamente 
ligada a uma relação específi ca entre a música e a dan-
ça. Muito embora a sua linguagem do movimento tenha 
evoluído muito ao longo do tempo, ao criar uma coreo-
grafi a, Anne Teresa sempre começou com uma análise 
aprofundada da partitura musical. Neste processo, a 
primeira condição era que a dança nunca deveria ilustrar 
a música. A coreografi a servia, isso sim, para articular 
certos princípios básicos de composição utilizados de 
forma independente e autónoma.



Elena’s Aria refl ete a busca da sua 
autora e as dúvidas que surgem 
quando a energia confi ante dos 
primeiros projetos se desvanece por 
breves momentos. Aqui, Anne Teresa 
De Keersmaeker rompe com o seu 
fascínio pela repetição e abandona 
o ritmo e o dinamismo, optando por 
longos momentos de silêncio e por 
uma variedade de trechos musicais/
vozes que sustentam os movimen-
tos, mas permanecem em segundo 
plano.
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CCB

Elena’s 
Aria
7 fev 

CCB

Bartók/
Mikrokosmos
9 fev

Depois de Elena’s Aria, dança e músi-
ca reúnem-se de novo num encontro 
feliz nas coreografi as de Bartók. 
O diálogo mútuo entre as discipli-
nas é retomado. Eis o que diz Anne 
Teresa De Keersmaeker: “Através 
da dança, tento sempre apresentar 
aquilo que me atrai na música, 
aquilo que me incentiva a dançar. 
Na verdade, tento fazer o público 
sentir a beleza, o prazer e a fruição 
da música através da dança.”
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En Atendant é uma criação de 2010, 
estreada no Festival d’Avignon, 
no Cloître des Célestins. O ponto 
de partida de En Atendant é a Ars 
Subtilior, uma forma altamente 
refi nada de música polifónica do 
século XIV. A dança evoca a natureza 
pura mas estratifi cada da música. Os 
bailarinos esperam à volta do palco, 
andam, dançam para o centro e para 
fora do centro. A poeira sob os pés 
dos bailarinos espalha-se gradual-
mente por todo o palco. À medida 
que a escuridão começa a envolver 
o palco, os corpos dos bailarinos vão-
-se tornando meras silhuetas, som-
bras, anunciando o desaparecimento. 
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Culturgest / 
alkantara festival

En Atendant
5 e 6 jun

+
Teatro São Luiz (Mosteiro dos Jerónimos) /alkantara festival
Concerto Cesena
Graindelavoix & Rosas
10 jun
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Para Cesena, Anne Teresa De 
Keersmaeker e Rosas colaboram com 
Björn Schmelzer e o seu ensemble 
Graindelavoix. Esta nova criação pode 
ser entendida como a continuação do 
espetáculo anterior, En Atendant. Mas, 
enquanto neste último o crepúsculo 
se transformava impercetivelmente 
em noite, o novo espetáculo saúda o 
nascimento do dia. São 19 bailarinos 
e cantores em palco, que exploram 
os limites das suas capacidades 
artísticas: os bailarinos cantam e os 
cantores dançam. Dialogam, mais uma 
vez, com o repertório da Ars Subtilior, 
estilo musical francês do século XIV.

Cesena
CCB / alkantara festival
8 jun 
Teatro Camões / alkantara festival
9 jun 

Björn Schmelzer e o ensemble graindelavoix, 
em conjunto com Anne Teresa De Keersmaeker 
e Rosas, apresentaram a banda sonora 
de Cesena em versão concerto.



alkantara festival 
Calçada Marquês de 
Abrantes, nº99 
1200-718 Lisboa
Tel.: (+351) 213 152 267
www.alkantarafestival.pt

Companhia 
Nacional de Bailado
Teatro Camões
Passeio do Neptuno
Parque das Nações, 
1990-193 Lisboa
www.cnb.pt

Bilheteira 
Tel.: (+351) 218 923 477
reserva.bilhetes@cnb.pt

Horário de Bilheteira
Quarta a domingo
1 de novembro a 
30 de abril – 13h-18h
1 de maio a 31 de 
outubro – 14h-19h
Dias de espetáculo 
Até meia hora após o início 
dos espetáculos

Bilheteira Online
Ticketline
www.ticketline.pt
Telefone: (+351) 707 234 234

Outras Bilheteiras 
Lojas Abreu, Fnac, 
Worten, Bliss

Fundação Calouste 
Gulbenkian
Av. de Berna 45-A
1067-001 Lisboa
www.gulbenkian.pt

Bilheteira
Tel.: (+351) 217 823 700 /  
(+351) 217 823 030
bilheteira@gulbenkian.pt

Horário de Bilheteira
Segunda a sexta-feira 
10h-19h 
Sábados 10h-17h30 
Dias de espetáculo 
13h-19h
(À noite, a bilheteira 
reabre uma hora antes 
do espetáculo)

Bilheteira Online 
www.musica.gulbenkian.pt

Culturgest
Edifício Caixa Geral 
de Depósitos
Rua Arco do Cego
1000-300 Lisboa
www.culturgest.pt

Bilheteira 
Tel.: (+351) 217 905 155
culturgest.bilheteira@
cgd.pt

Horário de Bilheteira 
Bilheteira do átrio 
de entrada 
Segunda a sexta-feira 
14h-19h
Dias de espetáculo
14h até à hora de início 
do mesmo

Nos períodos em que não 
há exposições patentes
Segunda a sexta-feira 
11h-19h
Sábados, domingos e 
feriados
14h-20h

Bilheteira das Galerias
Segunda a sexta-feira
11h-19h
Sábados, domingos 
e feriados
14h-20h
Encerra à terça-feira 
e nos períodos em que 
não há exposições.

Em ambas as bilheteiras 
podem adquirir-se bilhetes 
para espetáculos 
e exposições.

Bilheteira Online 
Ticketline
www.ticketline.sapo.pt
Telefone: (+351) 707 234 234

Outras Bilheteiras
Fnac, Worten, El Corte 
Inglés, C.C. Dolce Vita, 
Ag. Abreu, Megarede

Centro Cultural 
de Belém
Praça do Império
1449-003 Lisboa
Tel.: (+351) 213 612 400
www.ccb.pt

Bilheteira 
Tel.: (+351) 707 303 000 

Horário de Bilheteira
Todos os dias
11h-20h
Em dias de espetáculo, até 
meia hora após o seu início. 

Reservas
Telefone (+351) 707 303 000 
Fax (+351) 21 361 25 60 ou 
email bilheteiraccb@ccb.pt

As reservas sem pagamento 
prévio devem ser levantadas 
48 horas após o pedido 
inicial, ou serão anuladas. 
Só se aceitam reservas 
até dois dias antes da 
realização do espetáculo. 

Linha de Atendimento
(+351) 707 303 000
9h-23h

Bilheteira Online 
www.ccb.pt/sites/ccb/pt-
PT/Bilheteira
www.ticketline.pt

Venda de Bilhetes
No CCB, lojas Fnac, Worten, 
Abreu e Bliss, El Corte 
Inglés, centros comerciais 
Dolce Vita, postos Megarede 
e nas agências ABEP e 
Alvalade, ou online através 
da Ticketline.

Festival Temps 
d’Image (Duplacena)
Rua da Horta Seca, 
44 - 2º Dto.
1200-221 Lisboa
Tel.: (+351) 213 230 074
duplacena@duplacena.com
www.tempsdimages-
portugal.com

Teatro Maria Matos
Av. Frei Miguel 
Contreiras, 52
1700-213 Lisboa
Tel.: (+351) 218 438 800
www.teatromariamatos.pt

Bilheteira 
Tel.: (+351) 218 438 801
bilheteira.
teatromariamatos@
egeac.pt

Horário de Bilheteira
Terça a domingo
15h-20h

Em dias de espetáculo, até 
30 minutos depois do início 
do mesmo.

Outros Locais de Venda 
Bilheteira Online Teatro 
Maria  Matos | ABEP | 
Agência de bilhetes 
Alvalade | CTT | Fnac | 
São Luiz Teatro Municipal

Teatro São Luiz
Rua António Maria 
Cardoso, 38
1200-027 Lisboa
Tel.: (+351) 213 257 640
www.teatrosaoluiz.pt

Bilheteira 
Tel.: (+351) 213 257 650
bilheteira@teatrosaoluiz.pt
e bilheteira online

Horário de Bilheteira
Todos os dias 
13h-20h

Em dias de espetáculo, 
a bilheteira encerra 
30 minutos depois 
do início do mesmo.

EGEAC
Palácio Marquês de Tancos 
Calçada Marquês de 
Tancos, nº 2
1100-340 Lisboa
Geral Tel.: 218 820 090
comunicacao@egeac.pt
www.egeac.pt

Informações 
úteis

ORGANIZAÇÃO

TELEVISÃO OFICIAL JORNAL OFICIAL

alkantara festival 
Calçada Marquês de 
Abrantes, nº99 
1200-718 Lisboa
Tel.: (+351) 213 152 267
www.alkantarafestival.pt

Companhia Companhia 
Nacional de Bailado
Teatro Camões
Passeio do Neptuno
Parque das Nações, 
1990-193 Lisboa
www.cnb.pt

Bilheteira 
Tel.: (+351) 218 923 477
reserva.bilhetes@cnb.pt

Horário de Bilheteira
Quarta a domingo
1 de novembro a 
30 de abril – 13h-18h
1 de maio a 31 de 
outubro – 14h-19h
Dias de espetáculo 
Até meia hora após o início 
dos espetáculos

Bilheteira Online

CulturgestCulturgest
Edifício Caixa Geral 
de Depósitos
Rua Arco do Cego
1000-300 Lisboa
www.culturgest.pt

Bilheteira 
Tel.: (+351) 217 905 155
culturgest.bilheteira@
cgd.pt

Horário de Bilheteira 
Bilheteira do átrio 
de entrada 
Segunda a sexta-feira 
14h-19h
Dias de espetáculo
14h até à hora de início 
do mesmo

Nos períodos em que não 
há exposições patentes
Segunda a sexta-feira 

Sábados, domingos e 

Centro Cultural 
de Belém
Praça do Império
1449-003 Lisboa
Tel.: (+351) 213 612 400
www.ccb.pt

Bilheteira 

Reservas
Telefone (+351) 707 303 000 
Fax (+351) 21 361 25 60 ou 
email bilheteiraccb@ccb.pt

As reservas sem pagamento 
prévio devem ser levantadas 
48 horas após o pedido 
inicial, ou serão anuladas. 
Só se aceitam reservas 
até dois dias antes da 
realização do espetáculo. 

Linha de Atendimento
(+351) 707 303 000
9h-23h

Bilheteira Online 

Informações 

TELEVISÃO OFICIAL JORNAL OFICIAL



www.artistanacidade.com
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