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Tim Etchells, artista britânico e diretor artístico do coletivo Forced 
Entertainment, é o artista convidado para a segunda edição da bienal 
Artista na Cidade, que volta a reunir várias instituições de referência. 

Depois de uma primeira experiência, em 2012, e de um ano de trabalho 
rico e intenso em torno da obra da coreógrafa belga Anne Teresa  
De Keersmaeker, o Alkantara Festival, o British Council, o Carpe Diem 
Arte e Pesquisa, o Centro Cultural de Belém, a Culturgest, a EGEAC,  
o Maria Matos Teatro Municipal, o São Luiz Teatro Municipal e o  
Temps d’Images formam, em 2014, uma teia colaborativa que permitirá 
trazer a Lisboa uma perspetiva alargada da obra de Tim Etchells –  
um trabalho diverso, das artes performativas às artes visuais e à ficção, 
recorrendo a diferentes expressões e contextos sempre em busca  
de novas ideias, possibilidades e caminhos, novas perspetivas. 
Uma obra com assinatura individual, mas igualmente associada aos 
Forced Entertainment, coletivo que este ano celebra o seu trigésimo 
aniversário. 

Atuando na cidade e tendo como objetivo primeiro dar a conhecer ao 
público de Lisboa, de modo múltiplo e alargado, a obra de relevantes 
artistas da atualidade, a bienal Artista na Cidade estabelece também 
singulares relações, novos percursos e alternativas, no tecido e nas 
dinâmicas de programação.
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Tim Etchells, a British artist and the artistic director of the performance 
group Forced Entertainment, is the artist invited to take part in the second 
edition of the Artist of the City biennial, which once again brings together a 
range of  leading organizations.

After its first edition, in 2012, which involved a year of fruitful and intense 
work centred on the work of the Belgian choreographer Anne Teresa De 
Keersmaeker, Alkantara Festival, the British Council, Carpe Diem Arte e 
Pesquisa, Centro Cultural de Belém, Culturgest, EGEAC, the Maria Matos 
Municipal Theatre, the São Luiz Municipal Theatre and Temps d’Images 
have once again joined forces, in 2014, to form a collaborative network 
that will bring a broad range of Tim Etchells’ work to Lisbon – a varied 
sample of his work, ranging from the performing arts to the visual arts 
and fiction, making use of different media and contexts in a constant 
search for new ideas, possibilities and paths, new perspectives. It is a work 
that has its own individual stamp, but which is also connected to Forced 
Entertainment, the collective that is celebrating its thirtieth anniversary 
this year.

Operating in the city, the main aim of the Artist of the City biennial is to 
give Lisbon audiences the chance to discover, in a broad and multiple 
ways, the work of important contemporary artists, establishing unique 
relationships, new paths and new alternatives in the landscape and its 
curatorial dynamics.
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tim etChells

Tim Etchells (1962), artista e escritor 
residente em Sheffield, Reino Unido 
desenvolve a sua obra entre as artes 
performativas, o vídeo, a fotografia, 
projetos de texto, instalação e ficção 
numa ampla variedade de contextos, 
particularmente como líder do Forced 
Entertainment (grupo de representação 
mundialmente aclamado). Colaborou 
com artistas plásticos, coreógrafos 
e fotógrafos, incluindo Meg Stuart, 
Boris Charmatz, Asta Groting, Wendy 
Houstoun, Elmgreen & Dragset, Philipp 
Gehmacher, Hugo Glendinning, Vlatka 
Horvat, entre muitos outros.

Nos últimos anos, Etchells levou a 
cabo inúmeras exposições no contexto 
das artes plásticas. Com exposições 
individuais em Gasworks e Sketch 
(Londres), Künstlerhaus Bremen, 
Galeria Jakopic, Ljubljana e Bunkier 
Sztuki (Cracóvia). O seu trabalho 
foi exibido nas bienais Manifesta 7 
(Itália, 2008); Art Sheffield (UK, 2008); 
Goteborg Bienale (Alemanha, 2009); 
October Salon Belgrade (Sérvia, 2010); 
Aichi Trienale (Japão, 2010); com 
Vlatka Horvat, No Network, na Bienal de 
Arte Contemporânea 1st Time Machine 
Bienal, Atomic Shelter Konjic Bósnia 
e Herzegovina, 2011); e, Manifesta 9 
(Projetos Paralelos) (Itália, 2012).

Expôs em: Version Control - Arnolfini, 
(Bristol, UK, 2013; Acts of Voicing 
- Württembergischer Kunstverein 
(Stuttgart, Alemanha, 2012) e, Total 
Museum de Arte Contemporânea (Seul, 

Coreia, 2013;, Family Matters: The 
Family in British Art no Museu e Galeria 
de Arte do Castelo de Norwich (UK, 
2011); exposição itinerante nos Museus 
de Sheffield e Tate Britain (UK); Play 
Admont, Regional 10, (Áustria, 2010); In 
Full Bloom na Galleria Raffaella Cortesa 
em (Milão, Itália, 2010); Sparwasser HQ 
(Berlim, Alemanha); MACBA (Barcelona, 
Espanha); The Centre for Book Arts 
(Canadá); e, Exit Art (Nova Iorque, EUA) 
e Kunsthaus Graz (Áustria).

Desenvolveu em cocuradoria e 
participou com novos trabalhos 
encomendados, na exposição 
Performing Sculpture da DLA Piper 
Series: This is Sculpture, no Tate 
Liverpool (2009). Etchells teve duas 
encomendas específicas para peças 
de arte pública pública na exposição 
permanente do Weston-Super-Mare, no 
Reino Unido, cuja abertura foi no outono 
de 2010, tendo sido nomeado para o 
Prémio Northern Art Prize, em 2011 e 
2012. O seu trabalho encontra-se em 
várias coleções privadas em todo o 
mundo.

O Forced Entertainment é um coletivo 
de criadores fundado em 1984 e sediado 
em Sheffield. Etchells tem liderado 
o grupo desde a sua criação e tem 
dirigido, concebido, e, ocasionalmente, 
representado em dezenas de 
trabalhos, aclamadas pela crítica, 
exibidos em importantes festivais e 
teatros do mundo inteiro. O Forced 
Entertainment teve um enorme impacto 
no desenvolvimento de um estilo 
avant-garde britânico no que respeita 
às artes de palco. Desta forma, o 
trabalho do grupo passou a fazer parte 
dos currículos de estudos de teatro. 
Partindo do seu nome provocatório, 
o trabalho do Forced Entertainment 
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é muitas vezes relacionado com 
a mecânica do evento ao vivo – 
perturbando as convenções e as 
expectativas associadas à participação 
em actuações ao vivo. 

O trabalho de Etchells como diretor 
do grupo Forced Entertainment varia 
entre espetáculos teatrais desmontados 
e caóticos, como: The Coming Storm 
(2012), The Thrill of it All (2010), 
Bloody Mess (2004) e First Night 
(2001); e apresentações mais íntimas 
e, por vezes minimalistas, tais como: 
Tomorrow’s Parties (2011), The Travels 
(2002), Exquisite Pain (2005), este 
último baseado num texto da artista 
plástica Sophie Calle. Sob a direção 
de Etchells o grupo desenvolveu uma 
linha de trabalhos improvisados e 
extraordinários com a duração de seis 
a 24 horas, incluindo Speak Bitterness 
(1994 – em curso), Quizoola! (1996 – em 
curso) e And on the Thousandth Night … 
(2000 – em curso).

A par do seu trabalho com o Forced 
Entertainment, Etchells tem  
desenvolvidos várias colaborações e 
projetos independentes. Escreveu e 
dirigiu That Night Follows Day (2008), 
uma peça para 16 crianças com 
idades entre os 8 e 14 anos, que foi 
produzida por Victoria, Gent, na Bélgica, 
e que percorreu o mundo inteiro com 
grande êxito. Desde então, o texto 
já foi produzido em vários contextos 
internacionais com novas produções 
em Colónia, na Alemanha, em Cork, na 
Irlanda, em Vancouver, no Canadá e em 
Seattle, nos EUA, bem como leituras 
ensaiadas em vários contextos no 
Reino Unido e na Europa, produzidos 
por Etchells através do grupo Forced 
Entertainment.

O seu monólogo Sight is the Sense…, 
interpretado por Jim Fletcher, e 
o seu solo In Pieces, feito com a 
mundialmente conhecida bailarina 
da companhia Rosas, Fumiyo Ikeda, 
têm sido exibidos por toda a parte. 
A sua colaboração específica com 
Ant Hampton The Quiet Volume 
(performance interativa para dois 
membros do público) começou 
em 2010 e tem sido apresentada 
em bibliotecas públicas, em vários 
contextos internacionais (muitas vezes 
em versões em língua nativa), incluindo 
apresentações em Berlim, Gent, Lisboa, 
Buenos Aires, Varsóvia, Londres, Sydney 
e Bombaim. Em 2011, escreveu e dirigiu 
um novo solo para Kate McIntosh, 
uma bailarina e produtora nascida na 
Nova Zelândia e a viver em Bruxelas, 
intitulado Although We Fell Short e 
encomendado pelo Kaaitheater & 
Siemens Stiftung.

Etchells desenvolveu uma voz única na 
escrita para e sobre a representação 
– a sua monografia Certain Fragments 
(Forced Entertainment e Contemporary 
Performance), (Routledge, 1999) é 
bastante conhecido e o seu trabalho 
tem sido destacado em inúmeras 
antologias, explorando ideias e práticas 
na vanguarda do teatro contemporâneo.

Ao longo dos anos, Etchells também 
publicou uma variedade de escrita de 
ficção; grande parte desta explorando 
abordagens experimentais à linguagem 
e narrativa, desde Endland Stories (Pulp 
Books 1998) e The Dream Dictionary 
(for the Modern Dreamer) (Duck 
Editions, 2000) até ao seu primeiro 
romance The Broken World (Heinemann, 
2008), que assume a forma de um guia 
para um jogo de computador imaginário. 
As edições alemãs de estas e outras 
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obras de Etchells foram publicadas 
por Diaphanes (Berlin/Zurique). O seu 
projeto online de 2011 Vacuum Days foi 
publicado pela Storythings, em 2012. 
O seu trabalho While You Are With 
Us Tonight, decorrente de um prémio 
do Tate Research/LADA Thinker in 
Residence foi publicado pela LADA, em 
2013.

Etchells estudou Inglês e Dramaturgia 
na Universidade de Exeter, em 1984. 
Posteriormente, ensinou, deu palestras 
e organizou workshops por todo o 
mundo, em muitas das principais 
instituições dedicadas às Artes de 
Palco contemporâneas: Centre for 
Performance Research, Cardiff, 
Tisch School of the Arts, NYU and 
Cooper Union, Nova Iorque, e Das Arts 
Amsterdam. As palestras recentes 
incluem Beyond Curating: Knowledge 
Transfer in Theatre, Dance and Visual 
Art no PACT Zollverein em Essen, 
Alemanha, Janeiro de 2011; e Keynote 
Conversation Transmediale 11 em 
Berlim, Fevereiro de 2011. Foi orador 
principal em Live Culture, Tate Modern 
(Londres, UK, 2003). Em colaboração 
com Adrian Heathfield, desenhou e 
comissariou uma série de ambiciosos 
eventos ao vivo que visavam explorar 
os pontos de encontro e as tensões 
entre a prática artística e discurso 
académico, muitas vezes com foco em 
questões de diálogo. Estes incluem: 
Marathon Lexicon (2003 e em curso) 
e The Frequently Asked – projeto de 
representação e diálogo de 10 horas, 
com convidados (artistas, académicos, 
filósofos) (2007).

Etchells foi pesquisador sénior na 
Nottingham Trent University (2000 - 
2001), participou do Programa IASPIS 
Studio Programme, Estocolmo (2003), 

e Membro Criativo do Departamento 
de Estudos Teatrais da Universidade 
de Lancaster, 2005-2008. Em 2007, 
foi premiado com um Doutoramento 
Honoris Causa pela Dartington College 
of Arts, como reconhecimento pela sua 
escrita para e sobre a representação 
contemporânea. Foi Legacy : Thinker 
in Residence (2009-2010) no Tate 
Research e LADA em Londres, 
Professor Honorário Convidado da 
Faculdade de Letras da Universidade de 
Roehampton (2010-2012) e Professor 
Convidado – Performance Studies 
University de Hamburgo (2010-2011). 
Etchells foi curador convidado da 
Exodos Festival em Ljubljana, em abril 
de 2013, e é curador de After a War, 
uma temporada de representações 
explorando o legado da Primeira Guerra 
Mundial, parte do Festival LIFT, em 
2014. Em 2015, Etchells será curador 
convidado de um programa do Festival 
de Malta, Poznan, na Polónia. Em janeiro 
de 2013, Etchells foi nomeado Professor 
de Representação da Universidade de 
Lancaster.
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TIM ETchElls

Tim Etchells (1962) is an artist and a 
writer based in Sheffield, UK. His work 
ranges from performance to video, pho-
tography, text projects, installation and 
fiction in a wide variety of contexts, nota-
bly as the leader of the world-renowned 
performance group Forced Entertainment 
and as an independent visual artist and 
writer of fiction. He has worked in collab-
oration with a range of visual artists, cho-
reographers, and photographers including 
Meg Stuart, Boris Charmatz, Asta Grot-
ing, Wendy Houstoun, Elmgreen & Drag-
set, Philipp Gehmacher, Hugo Glendinning, 
Vlatka Horvat and many others. 

In recent years Etchells has exhibited 
widely in the context of visual arts. With 
solo shows at Gasworks and Sketch 
(London), Künstlerhaus Bremen, Gallery 
Jakopic, Ljubljana and Bunkier Sztuki, 
Krakow. His work has appeared in the 
biennales Manifesta 7 in Rovereto (Italy, 
2008), Art Sheffield (UK,2008), Goteborg 
Bienale (Germany, 2009), October Salon 
Belgrade (Sérvia, 2010), Aichi Trienale 
(Japan, 2010), with Vlatka Horvat, No 
Network. 1st Time Machine Biennale of 
Contemporary Art, Atomic shelter Konjic 
(Bosnia and Herzegovina, 2011) and Mani-
festa 9 (Parallel Projects) (Italy, 2012). 

Selected group shows include Version 
Control - Arnolfini, Bristol 2013, Acts of 
Voicing - Württembergischer Kunstverein 
Stuttgart, Germany 2012 and Total Mu-
seum of Contemporary Art, Seoul, Korea 
2013, Family Matters: The Family in Brit-
ish Art at Norwich Castle Museum & Art 

Gallery (2011), touring to Museums Shef-
field and Tate Britain, Play Admont, Re-
gional 10, Austria (2010), In Full Bloom at 
Galleria Raffaella Cortesa in Milan (2010), 
Sparwasser HQ (Berlin), MACBA (Barce-
lona), The Centre for Book Arts, Canada 
and Exit Art (all New York) and Kunsthaus 
Graz. 

He co-curated and had new commis-
sioned work in the Performing Sculpture 
section of the DLA Piper Series: This is 
Sculpture, at Tate Liverpool (2009). Etch-
ells two permanent site specific public 
sculpture commissions for Weston-Super-
Mare in the UK, opened in Autumn 2010 
and he was nominated for the Northern 
Art Prize in 2011 and 2012. His work 
is held in numerous private collections 
around the world.

Forced Entertainment is a performance 
group founded in 1984 and based in Shef-
field. Etchells has led the group since its 
inception and has directed, devised, and 
occasionally performed in, dozens of criti-
cally acclaimed performance works that 
have been shown at major festivals and 
theatres around the world. Forced Enter-
tainment has had a huge impact on the 
development of a uniquely British style of 
avant-garde performance and their work 
is now included as part of the theatrical 
canon to students studying contemporary 
performance. Taking a cue from their pro-
vocative name, Forced Entertainment’s 
work is often concerned with the mechan-
ics of the live event - disrupting conven-
tions and expectations associated with 
attending live performance.

Etchells directorial work with Forced 
Entertainment ranges from chaotic de-
constructed theatre spectacles such as 
The Coming Storm (2012), The Thrill of it 
All (2010), Bloody Mess (2004) and First 
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Night (2001), through more intimate and 
sometimes minimalist performances such 
as Tomorrow’s Parties (2011), The Travels 
(2002), Exquisite Pain (2005), the latter 
based on a text by the visual artist Sophie 
Calle. Under Etchells’ direction the group 
has developed a strand of extraordinary 
improvised durational performances last-
ing from 6 to 24 hours including Speak 
Bitterness (1994 – ongoing), Quizoola! 
(1996 – ongoing) and And on the Thou-
sandth Night.. (2000 – ongoing).

Alongside his work with Forced Entertain-
ment Etchells has pursued a number of 
high profile collaborations and indepen-
dent projects in the performance arena. 
He wrote and directed That Night Follows 
Day (2008) a performance for 16 children 
aged 8-14, which was produced by Victo-
ria, Gent, Belgium and which toured the 
world to wide acclaim. The text has since 
been produced in a range of international 
contexts with new productions in Cologne 
(Germany), Cork (Ireland), Vancouver 
(Canada) and Seattle (USA) as well as 
rehearsed readings in several UK and 
European contexts produced by Etchells 
through Forced Entertainment. 

His monologue Sight Is The Sense, per-
formed by Jim Fletcher and his solo in 
pieces made with the world renowned 
Rosas dancer Fumiyo Ikeda have both 
toured far and wide. His site-specific col-
laboration with Ant Hampton The Quiet 
Volume (interactive performance for two 
audience members) opened in 2010 and 
has been presented in public libraries in 
numerous international contexts (often in 
native-language versions) including pres-
entations in Berlin, Gent, Lisbon, Buenos 
Aires, Warsaw, London, Sydney and Bom-
bay. In 2011 he wrote and directed a new 
solo for the New Zealand born, Brussels-
based performance maker and dancer 

Kate McIntosh, titled Although We Fell 
Short and comissioned by Kaaitheater & 
Siemens Stiftung.

Etchells has developed a unique voice in 
writing for and about performance - his 
monograph Certain Fragments (Forced 
Entertainment and Contemporary Perfor-
mance), (Routledge 1999) is widely ac-
claimed and his work has been featured in 
numerous anthologies exploring ideas and 
practice at the cutting edge of contempo-
rary theatre. 

Over the years Etchells has also pub-
lished a range of fiction; much of it explor-
ing experimental approaches to language 
and narrative, from Endland Stories (Pulp 
Books 1998) and The Dream Dictionary 
(for the Modern Dreamer) (Duck Edi-
tions, 2000) to his first novel - The Bro-
ken World (Heinemann, 2008) – which 
takes the form of a guide to an imaginary 
computer game. German editions of 
these and other of Etchells’ works have 
been published by Diaphanes (Berlin/
Zurich). His 2011 online project Vacuum 
Days was published as an artists book by 
Storythings in 2012. His work While You 
Are With Us Tonight arising from a Tate 
Research/ LADA Thinker in Residence 
Award was published by LADA in 2013.

Etchells graduated from Exeter University 
in 1984 with a 1st Class degree in English 
& Drama. He has subsequently taught, 
lectured and run workshops around the 
world at many of the key institutions 
dedicated to contemporary performance: 
Centre for Performance Research, Cardiff, 
Tisch School of the Arts, NYU and Cooper 
Union, New York, and Das Arts Amster-
dam. Recent keynotes include Beyond 
Curating: Knowledge Transfer in Theatre, 
Dance and Visual Art at PACT Zollverein 
in Essen (Germany, January 2011) and 



Artist of the Cit y 2014 /  tim etChell s

8

Keynote Conversation Transmediale 11 in 
Berlin (Germany, February 2011). He was 
a Keynote speaker at Live Culture, Tate 
Modern (UK, London 2003). In collabora-
tion with Adrian Heathfield he has framed 
and curated a number of ambitious live 
events which aim to explore the meet-
ing points and tensions between artistic 
practice and academic discourse, often 
focusing on questions of dialogue. These 
include Marathon Lexicon (2003 and on-
going) and The Frequently Asked – 10 hour 
dialogue-performance project conceived 
and curated with Adrian Heathfield with 
invited guests (artists, academics, phi-
losophers), (2007).

Etchells was a Senior Research Fellow at 
The Nottingham Trent University (2000 
– 2001), took part in the IASPIS Studio 
Programme, Stockholm (2003), and was 
a Creative Fellow in the Department of 
Theatre Studies at Lancaster University, 
2005 - 2008. In 2007 he was awarded an 
honorary doctorate by Dartington College 
of Arts, in recognition of his writing for 
and about contemporary performance. 
He was currently Legacy: Thinker in Resi-
dence (2009-2010) at Tate Research and 
LADA in London, Visiting Honorary Pro-
fessor, School of Arts, Roehampton Uni-
versity (2010-2012) and Visiting Professor 
- Performance Studies University Ham-
burg (2010/2011). Etchells was guest cu-
rator of Exodos Festival in Ljubljana April 
2013 and is curating After a War, a season 
of performances exploring the legacy of 
World War One as part of LIFT Festival in 
2014. In 2015 Etchells will guest-curate a 
programme in the Malta Festival, Poznan, 
Poland. In January 2013 Etchells was ap-
pointed Professor of Performance at Lan-
caster University.
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forCed 
entertAinment 

Direção Artística 
Artistic Director 
Tim Etchells
 
Interpretação 
Performers
Robin Arthur, Richard Lowdon,  
Claire Marshall, Cathy Naden 

Cenografia 
Designer 
Richard Lowdon  

Administração 
General Manager 
Eileen Evans
 
Direção de Produção 
Production Manager 
Jim Harrison
 
Assistência à Administração
Administration Assistant 
Natalie Simpson

Direção 
Board of Directors 
Frances Babbage, Deborah Chadbourn, 
Adrian Friedli, Martin Harvey, Annie 
Lloyd, Simon Shibli (Chair)
 
Associados & Colaboradores 
Associates & Collaborators 
 
Som & Música 
Music & Sound 
John Avery  
 
Desenho de Luz 
Lighting Design 
Nigel Edwards
 
Projetos Digitais 
Digital Projects 
Mary Agnes Krell
 
Fotografia 
Photography 
Hugo Glendinning
 
Produção 
Production 
Elb Hall
 
Interpretação 
Performers 
Thomas Conway, Davis Freeman,  
Amit Hadari, Wendy Houstoun,  
Jerry Killick, Phil Hayes,  
Bruno Roubicek, John Rowley

O coletivo Forced Entertainment  
é financiado, para criação e itinerância,  
pelo Arts Council England. 
Forced Entertainment receives regular  
funding from Arts Council England to create  
and tour work in the UK and overseas. 
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tim etChells
CRONOLOGIA  
EM LISBOA
CHRONOLOGY  
IN LISBON

FORCED ENTERTAINMENT
QUIZOOLA!
28 DE NOVEMBRO DE 1999 
28TH NOVEMBER 1999
16 DE JULHO DE 2011 
16TH JULY 2011
FESTIVAL DANÇAS NA CIDADE,  
GALERIA ZDB
MARIA MATOS TEATRO MUNICIPAL,  
FORUM LISBOA

FORCED ENTERTAINMENT
AND ON THE  
THOUSANDTH NIGHT
2 DE FEVEREIRO DE 2002 
2ND FEBRUARY 2002
CULTURGEST

FORCED ENTERTAINMENT 
THE WORLD IN PICTURES
12 E 13 DE JUNHO DE 2006 -  ESTREIA 
MUNDIAL 12TH AND 13TH JUNE 2006 – 
WORLD PREMIÉRE
ALKANTARA FESTIVAL,  
SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

FORCED ENTERTAINMENT
EXQUISITE PAIN
14 E 15 DE JUNHO DE 2006 
14 AND 15 JUNE 2006
ALKANTARA FESTIVAL, 
SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL – 
TEATRO MÁRIO VIEGAS

TIM ETCHELLS & VICTORIA
THAT NIGTH FOLLOWS  
DAY (QUE DEPOIS DO  
DIA VEM A NOITE)
27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2008 
22ND TO 29 NOVEMBER 2008
CULTURGEST

FORCED ENTERTAINMENT
SPECTACULAR 
9 E 10 DE OUTUBRO DE 2009 
9TH AND 10TH OCTOBER 2009
TRAMA - FESTIVAL DE ARTES 
PERFORMATIVAS (AUDITÓRIO DO 
MUSEU DE SERRALVES, PORTO)

TIM ETCHELLS  
& FUMYIO IKEDA
IN PIECES
20 E 21 DE ABRIL DE 2010 
20TH AND 21ST APRIL 2010
MARIA MATOS TEATRO MUNICIPAL 

MUNDO PERFEITO  
(TEXTO TEXT TIM ETCHELLS)
HOTEL LUTÉCIA
22 A 24 DE OUTUBRO DE 2010 
22ND TO 24TH OCTOBER 2010
MARIA MATOS TEATRO MUNICIPAL 

(EDIÇÃO FINAL Final vErsion 
TIM ETCHELLS)
SCHWALBE CHEATS 
SCHWALBE
28 E 29 DE MAIO 2012 
28TH AND 29TH MAY 2012
ALKANTARA FESTIVAL,  
MARIA MATOS TEATRO MUNICIPAL 

ANT HAMPTON  
& TIM ETCHELLS 
THE QUIET VOLUME  
(O VOLUME SOSSEGADO)
24 DE MAIO A 9 DE JUNHO DE 2012 
24TH TO 9TH JUNE 2012
ALKANTARA FESTIVAL, CULTURGEST
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nAdA de AtACAdores
UmA entreVistA Com  
tim etChells por  
frAnCisCo frAZÃo  
e mArK depUtter 
DERRY E LISBOA, 27 DE NOVEMBRO DE 2013

MARK DEPUTTER Para começar com Forced Entertainment: 
são 30 anos de trabalho e o que me parece interessante, e 
também um pouco estranho, é que se trata de uma companhia 
internacionalmente conhecida, já garantiram o vosso lugar na 
História do Teatro e continuam a ser olhados com desconfiança 
pela parte mais estabelecida do teatro. Os Forced Entertainment 
sempre foram descritos como uma companhia experimental, 
avant-garde, do tipo dali-pode-vir-qualquer-coisa. Porque é que 
achas que isto acontece?

TIM ETChELLS Julgo que em parte é porque nos atraem coisas que são de certa 
forma desconfortáveis e não-resolvidas. Muita gente gosta muito do trabalho, claro, 
mas sei que somos puxados para formas e texturas não-resolvidas, ou difíceis, em 
termos do que a apresentação produz. Essa pode ser uma das razões.
Outra pode ter que ver com um interesse por um tipo de estética muito caseira, 
trash, informal. Muitas vezes parece que não se fez grande coisa; o trabalho pode 
parecer remendado, ou preguiçoso, como se não se estivesse realmente a tentar 
estar ali. A verdade é que é muito trabalhado e preciso e há inúmeras decisões … 
mas temos o cuidado de esconder isso!
Foi muito interessante apresentar The Coming Storm em Avignon. Correu 
mesmo bem, mas nos primeiros quinze minutos podia sentir-se o público, que 
provavelmente não conhecia lá muito bem o nosso trabalho, a pensar: “O que é 
isto? O que é que eles estão a fazer? Nem sequer parece uma proposta para um 
espetáculo!” Começa de uma maneira tão informal, com eles a arrastarem os pés 
no início para pegarem no microfone. De certa forma, é muito antiestético e acho 
que as pessoas levam algum tempo até se adaptarem ao trabalho e a verem que há 
um conjunto hábil e complexo de decisões e transações muito hábeis. Não é logo 
evidente. Em muitas companhias de sucesso, a partir de certa altura consegue-
se mesmo ver o dinheiro em palco, vê-se o orçamento de produção! Está todo ali. 
E o que sinto com o nosso trabalho é que raramente se consegue ver o dinheiro, 
continua a parecer caseiro. O dinheiro para nós tem a ver com as pessoas e com ter 
tempo para o processo. Não é para subitamente começar a usar figurinos da Prada!
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FRANCISCO FRAZÃO Uma dramaturga inglesa disse-me recentemente 
que alguém que acha que não gosta de teatro vai provavelmente 
adorar um espetáculo dos Forced Entertainment (e alguém que 
acha que sabe muito de teatro provavelmente não vai gostar). 
Interessou-me mais a primeira parte: que pode ser uma experiência 
emocionante para quem sempre achou que o teatro não era para si.

TE Acho que isso é muito verdade. Em muitos lugares, e certamente em Inglaterra, 
o público que vem ver os Forced Entertainment não é necessariamente uma 
população habituada a ver teatro; ou não vê muita coisa, ou não gosta de muito 
do que encontra no teatro. Isso é talvez porque o que fazemos é bastante direto, e 
tem um lado lúdico e solidamente quotidiano. Acho também que desconfiamos do 
teatro – a maior parte parece-me bastante absurda – e isso sente-se no trabalho, 
sente-se que estamos dentro do meio, mas também a questioná-lo. Não tratamos 
a forma de modo respeitoso, fazemos uma trapalhada com o teatro, partimo-lo e 
esmigalhamo-lo, e acho que as pessoas se podem relacionar com essa atitude, 
especialmente quem ‘vem de fora’.
Mas, claro, é um paradoxo porque, ao mesmo tempo que há essa energia 
lúdica e destrutiva relativamente ao teatro, estamos a tentar, de forma muito 
sofisticada, construir coisas lá dentro. Portanto, trata-se de desmontar o teatro e 
simultaneamente trabalhar com ele e reinventá-lo. Passámos trinta anos com estas 
perguntas: o que fazer com o teatro…

MD Porque é que nunca fizeram repertório, como Shakespeare ou 
Beckett, peças já existentes?

TE Enquanto companhia temos um enorme problema com o diálogo – o centro 
do drama em que os performers estão a falar uns com os outros numa situação 
ficcional. Sempre me causou perplexidade a forma explícita de diálogo, que é aquilo 
em que se baseia o repertório dramático. 
Se olharem para as nossas peças ao longo de trinta anos, vêem que quase nunca há 
diálogo. Pode ter-se a noção de que as pessoas estão a falar umas com as outras, 
mas trabalhamos em formas de fazer com que isso aconteça sem fechar o círculo 
de modo a que se torne diálogo. Portanto, fazemos uma sessão de perguntas e 
respostas, mas muito mais no formato público de perguntas e respostas que sabe 
que há um público. Ou criamos algo parecido com diálogo, em que as figuras nos 
espectáulos fazem afirmações públicas, mas secretamente estão a falar umas 
com as outras – portanto algo aparentado ao diálogo mas que se repercute no 
público. De vez em quando lemos peças nos ensaios – Pinter ou Shakespeare ou 
Tchékhov –, e sempre que o fazemos fico fascinado, mas superdesconcertado, não 
sei o que fazer com aquilo. E é interessante, porque gostei do trabalho de repertório 
dos tgSTAN, do Wooster Group, dos espetáculos do Richard Maxwell com as suas 
peças… Criam um ótimo conjunto de soluções para esse problema do diálogo e da 
ficção. Mas parece que não faz realmente parte da nossa linguagem.
De certa forma gostava que fizesse. Continua a ser um mistério para mim. Adoraria 
ser capaz de enfrentar isso. Mas honestamente não sei como, é algo que me é 
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realmente estranho. É demasiado fechado, acho que é isso. 
As coisas que nos influenciam – em termos de texto – são formas muito mais 
abertamente públicas: entrevista, conferência de imprensa, stand-up comedy, 
cabaret, julgamento mediático… Formas mais diretas e populares, não-dramáticas, 
não-ficção. Tem sido cada vez mais por aí que temos trabalhado. Com o que é 
público. E o texto dramático não permite propriamente isso.

MD E o teu trabalho fora do teatro ou as tuas colaborações com 
gente fora dos Forced Entertainment? O que é que para ti é 
importante nessas coisas?

TE Valorizo muito esse trabalho noutras áreas. O facto de deixar falar outro lado de 
mim – longe da negociação interminável que é o processo em grupo!
Trabalhar numa galeria, ou na rua com as peças de néon, ou até escrever ficção 
ou fazer projetos na Internet – todas estas coisas também permitem uma relação 
muito diferente com a ideia de “público” – pode criar-se um espaço que é mais 
íntimo, ou mais público do que no teatro. Também há uma relação diferente com 
o tempo nessas obras – enquanto espectadores, uma peça que é um letreiro de 
néon ou um texto na parede não requer uma hora e meia do vosso tempo – pode 
olhar-se para ela enquanto se passa, ou vê-la da janela do comboio. Estas outras 
formas permitem-me entrar na vida das pessoas por um caminho diferente. Nas 
colaborações, por exemplo com o Ant Hampton, ou com os artistas plásticos 
Elmgreen & Dragaet ou com Vlatka Horvat – posso pensar sobre a performance 
de maneiras distintas daquelas a que estou habituado no trabalho com os Forced – 
sou levado para um território novo.

FF Há duas coisas que podemos associar ao vosso trabalho em 
termos de estrutura. Uma é a história ou situação que não chega 
ao fim, que é cortada; a outra é a lista ou catálogo que nunca 
mais acaba. O que é que te interessa nestes dois extremos, a 
interrupção e o interminável?

TE O que na verdade junta essas coisas é que à sua maneira são ambos projetos 
incompletos. A cena, ou a história que é cortada, e a lista ou catálogo em progresso, 
que por definição nunca pode ser completada. E por causa dessa incompletude, 
estas formas atiram o espectador ou a espectadora para uma situação em que têm 
de, ou são convidados a completar algo sozinhos; fazer o trabalho de concretizar ou 
imaginar. Isso é uma parte importante do meu trabalho em qualquer meio, seja no 
contexto da arte contemporânea, ou no teatro e performance, ou na escrita; a ideia 
de que o espectador ou o observador, ou o leitor, é um participante ativo no processo 
de produção de significado e de constituição do acontecimento. Estas formas são 
estratégias para envolver as pessoas enquanto colaboradores imaginantes. No teatro, 
não quero que as pessoas corram para o palco e façam coisas malucas, não têm 
de “entrar” dessa forma, mas têm de se envolver através de uma imaginação muito 
ativa, pondo em causa e construindo cenários por si próprias. Estes dois dispositivos 
– a lista e o fragmento – têm muito que ver com isso.
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E também mostram um processo: quando se ouve alguém a construir uma lista 
em improvisação, está-se a ouvir alguém a pensar em voz alta. Portanto, há esse 
drama de para onde é que vai aquela cabeça, e para onde é que iria a minha cabeça 
com o mesmo assunto. E a interrupção, por seu turno, também mostra sempre que 
o que está à vossa frente é contingente, contextual. Pode acontecer alguma coisa 
e essa coisa pode ser cortada. Sobre a afirmação paira um ponto de interrogação. 
Nada é inevitável. É tudo um processo que se vai desenrolando.

MD Outro par de palavras contrastantes: tristeza e humor, ambos 
também muito presentes em todo o teu trabalho. Parece muito 
melancólico, triste, por vezes mesmo negro; mas ao mesmo tempo 
o humor é um elemento importante do teu trabalho.

TE Outra coisa importante que tem tanto que ver com a lista como com os cortes 
é que sempre tivemos (ou eu sempre tive) muita relutância em fazer afirmações 
singulares e definitivas. Não gosto de formas dramáticas ou significados certinhos 
que precisam de ser amarrados ou bem apertados como atacadores. É muito 
mais interessante para mim fazer algo que é esfarrapado e incompleto; em que a 
articulação está quebrada aqui e ali.
E este interesse na relação entre o triste e sentimental e o cómico, ou o violento e o 
cómico… Estão muitas vezes ligados porque enquanto seres humanos literalmente 
não sabemos como reagir ao mundo, não sabemos se tem graça ou não. Tem graça 
e claro que não tem graça nenhuma. E o trabalho tenta falar sobre esse estado de 
não-saber, e por essa razão estou interessado em situações nas quais por um lado 
estás a rir, de preferência bastante, tem graça, é ótimo; e depois subitamente já não 
estás nada a rir, é péssimo. Aterrador, abjeto, horrível. E depois tem graça outra 
vez. Este lado vira-casacas é muito propositado e por vezes bastante cruel. É uma 
espécie de indecisão radical que está muito próxima do centro do trabalho. Grande 
parte do trabalho com a linguagem nas minhas obras com letreiros de néon tem 
uma dinâmica semelhante – fragmentos que não se conseguem exactamente situar, 
cómicos e melancólicos, zangados e desesperançados, derrotados.
É sobre como compreender o que nos está a acontecer; as situações que estamos a 
criar e em que tentamos viver enquanto seres humanos apanhados dentro de todos 
estes sistemas: o corpo, mortalidade, sociedade, e política e cultura. A maquinaria é 
essa e a pergunta é como compreender isso, que tipo de histórias contarmos a nós 
próprios – isso está no centro do trabalho.

MD Isso também tem que ver com criar uma relação com o espectador?

TE Liga-se ao desejo de criar um objeto que não pode ser contido por uma leitura 
única. Estou a tentar criar uma experiência para o espectador ou o visitante da 
galeria que não se confirme a si própria, de várias maneiras diferentes. Algo que 
te mantenha alerta, enquanto espectador, que te obrigue e és obrigado a negociar 
todas estas voltas e reviravoltas.
E claro que o que faz também é obrigar-te a pensar sobre aquilo que estás a ver, e 
sobre o que é ver em primeiro lugar, sobre qual é o teu papel, enquanto espectador. 
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E qual é o teu desejo, enquanto espectador. No teatro, há uma relação implícita, um 
sadismo voyeurista, uma sede de sangue até. Queremos ver danos, queres ver trauma 
[risos]. As pessoas em palco têm de sofrer de alguma maneira! Estou a usar palavras 
fortes, mas acho que há um desejo de sangue, de um ou outro género. Queres 
ver problemas, pessoas em apuros. Não é interessante ver pessoas que não têm 
problemas. Só nos interessam os problemas, enquanto espectadores. Porque é que 
será? Nas obras dramáticas, isso é fácil de identificar, mas mesmo no tipo de trabalho 
que fazemos, a atração pela dificuldade e pelo trauma é muito grande. Portanto isso 
é posto em causa. E é ridicularizado, bem como a grandeza do trágico. 
Acho que em todo o trabalho há um conjunto grande de reflexões sobre o que é ser 
espectador, o que é ser um público, o que é ser um leitor, o que é deparar-se num 
espaço com uma obra de arte – és sempre forçado a pensar sobre o teu próprio 
papel, a tua própria posição.

FF Também sobre o público: a ideia de presença é importante para 
ti, é algo em que estás profundamente interessado. Rancière, n’O 
Espectador Emancipado, tem muita razão ao criticar a ideia de 
que o teatro é automaticamente sobre a presença e a comunidade 
mesmo antes de o espetáculo começar. Mas isto não é uma coisa 
que tomes por adquirida, é algo que é trabalhado, que se constrói, 
que cada apresentação tem de construir. 

TE Uma questão importante no trabalho para palco (e também consigo ver isto 
noutras áreas do meu trabalho) é o que significa estar diante de outras pessoas. 
O que é que acontece quando 200 pessoas olham para uma pessoa? O que é que 
significa ser visto e ser objeto de atenção e projecção? Qual é a economia disso? 
Mas também: como é que podemos estar diante de outras pessoas? Quais são os 
processos envolvidos e o que é que esses processos produzem? Por vezes o meu 
trabalho para palco é muito teatral, brincando absurdamente com as grandes 
ferramentas que o teatro te dá (figurinos e música e canções e dança e luzes e 
drama). Mas os espetáculos diminuem sempre o que usam desse código teatral até 
chegarem a algo muito mais minimal – uma presença humana muito básica, isto é, 
a noção de que a performance para nós é uma sala com dois grupos de pessoas, 
um dos quais está sobretudo a ver o outro. Não é mais do que isso, na verdade; 
algumas pessoas numa sala, e algumas delas a ver as outras. Muito simples, muito 
quotidiano. Falamos desta ideia de uma atitude de trabalhador competente relativa 
ao que estamos a fazer, uma coisa quase brechtiana de pessoas em palco que estão 
a fazer um trabalho. Chega-se frequentemente a estes pontos nos espetáculos em 
que se vê simplesmente os performers, com um ar cansado ou exaustos pelo que 
estiveram a fazer, e também de repente estão simplesmente aqui, contigo. E que 
estranho espaço este para partilhar.
Acho que tens razão, que esse espaço de presença é construído, que é isso que o 
trabalho faz em cada vez: constrói uma comunidade temporária. De facto, desde 
o minuto zero do espetáculo até ao momento final, o que se está a fazer, sempre, 
é constituir o público. Está-se a testar e a criar um espaço ao mesmo tempo. É 
verdade que isto é um processo ao vivo, frágil, que começa de novo em cada vez.
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MD Quando olho para as diferentes áreas do teu trabalho, fico com 
a impressão de que a coisa que junta tudo é a escrita, a linguagem 
e dar forma à linguagem. No teu trabalho em arte contemporânea, 
nas instalações-vídeo, no teatro. O ponto de partida criativo é esse?

TE  É uma das coisas que liga tudo o que faço. Deve ser a coisa mais importante 
e recorrente. É central, mas não é condutora. É a coisa que impregna tudo. É 
interessante porque, sobretudo no trabalho para palco, pode ser o ponto de partida, 
mas quase sempre não é. O ponto de partida tem quase sempre que ver com fazer, 
é visual; é provavelmente um figurino, por estranho que pareça, ou uma combinação 
qualquer de espaço e figurino e posição para os performers. E associado a isso, 
rapidamente as ideias sobre o que é dito.
Se pensar em First Night, por exemplo, a peça que fizemos em 2000, que assume a 
forma de um vaudeville ou cabaret cómico que está a correr muito mal desde o início, a 
primeira coisa para isso foi o sorriso. Tinha os performers vestidos como se estivessem 
aqui para um tipo qualquer de entretenimento de cabaret, e com uma maquilhagem 
ligeiramente ridícula, e tinha-os a fazer uns sorrisos dementes. E ficaram assim em 
linha nos ensaios, ora sim ora não, durante uma semana. Não conseguia pensar em 
nada para eles dizerem ou fazerem. Mas continuei a olhar para aquilo, e continuámos 
a olhar para aquilo, e a achar aquilo extremamente esquisito, e estranho, e forte. E 
demorou muito tempo até descobrir que linguagem pertencia ali. É muitas vez isso que 
acontece. Há uma coisa visual primeiro e depois é que vem a linguagem.
Outros espetáculos como Speak Bitterness, ou Quizoola!, ou Tomorrow’s Parties, ou 
Dirty Work vêm da linguagem, claro. Mas é interessante que, mesmo nesses, o que 
vem primeiro é uma relação dinâmica com o público que é convocada pela linguagem. 
A ideia de confessar – que é sobre estar perto do público e recebê-los com o olhar, e 
estabelecer contacto com eles, e tentar testar a afirmação dizendo-a como se fosse a 
sério –, para mim é como o estado estado de relação que estabeleço com o público em 
Speak Bitterness quase antes de ter uma única linha de texto. O que me prende é a ideia 
dessa relação. É assim também para Tomorrow’s Parties, a ideia de fazer previsões 
sobre o futuro vem primeiro – independentemente de qualquer ideia especial sobre o 
que possam de facto dizer. Claro que estas coisas se formam através da linguagem, 
mas estranhamente o interesse pelos estados de relação vem ligeiramente antes. 
Outro ponto de partida é obviamente o meu caderno. E isso é sobretudo linguagem 
– não tanto desenhos ou imagens. Sou um colecionador de linguagem – coisas 
entreouvidas, coisas dos jornais ou da Internet, expressões que me vêm à cabeça 
– estou constantemente a colecionar coisas que possam um dia vir a dar jeito! E 
fascinam-me muito formas particulares de linguagem ou vozes particulares.

FF Talvez outra coisa que também vem antes da linguagem, que a 
antecede, é a ideia de jogo e de regras que é preciso estabelecer. 
Jogos de linguagem são obviamente outra maneira de olhar para 
espetáculos como Quizoola! e And on the Thousandth Night…

TE Estamos sempre à procura de jogos. Uma vez decidido que o espetáculo não 
é uma história, esta ideia do jogo ou do ritual é importante; que o que se vê é 
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um grupo de performers a trabalhar sobre um tema dentro de um conjunto de 
restrições torna-se uma forma muito útil de estruturar, de fazer dramaturgia, de 
fazer o tempo fluir de maneiras diferentes. E a ideia do jogo pode ser uma parte 
muito útil disto mesmo. Podemos pressionar-nos uns aos outros, podemos jogar 
uns com os outros e as mudanças de abordagem dão-te qualquer coisa das 
forças dinâmicas que se poderiam esperar de uma narrativa. Mas são constituídas 
diversamente – porque na narrativa há aquela ideia ilusionista de um mundo 
ficcional coerente com causalidade e consequência, enquanto que nos jogos com 
regras tudo é contingente, tudo é potencialmente alterável. Às vezes são jogos 
visuais, às vezes são jogos físicos, e muitas vezes são jogos linguísticos. Mas 
esse espírito do jogo e do brincar, da ludicidade, das regras é muito importante 
no trabalho. E sirvo-me dessas coisas porque são formas alternativas de pensar 
sobre o mundo para além da narrativa. Porque a narrativa tem o seu conjunto de 
propriedades tirânicas que nos põem de pé atrás, por uma razão ou por outra.

FF Começaram a trabalhar em 1984 e mudaram-se para Sheffield 
quando a Thatcher estava no poder. Trabalhando nesse contexto, o 
que é que aprendeste que possas ensinar aos artistas mais novos 
que hoje enfrentam dificuldades semelhantes? O que é que lhes 
podes ensinar e o que é que achas que os artistas mais novos te 
ensinaram ao longo dos anos, o que é que te podem ensinar agora?

TE Não gostaria de pensar em estar nessa posição hierárquica, mas acho que os 
artistas têm jeito para encontrar formas de criar espaço para a sua prática. E têm jeito 
para encontrar maneiras de circular pelas e através das restrições que os ambientes 
políticos e económicos lhes põem no caminho. E na verdade cada período tem o seu 
conjunto muito particular de questões e problemas e também de oportunidades.
Embora tenha sido difícil para nós, acho honestamente que agora é muito mais 
difícil. Hoje em dia, as economias neoliberais em crise onde vivemos, no Ocidente, 
estão cada vez mais peritas em policiar o espaço e a oportunidade. Houve uma 
crise económica entre início e meados dos anos 80, mas por estranho que pareça 
também era um espaço de relativa liberdade. Podia estar-se desempregado, como 
nós estivemos durante vários anos, só a receber uma pequena quantia do Estado, 
por via do rendimento mínimo, a viver num nível muito baixo, mas fomos capazes 
de andar para a frente com o nosso trabalho. Fizemos isto, diria, durante três anos 
antes de termos algum financiamento. Fosse ele qual fosse. Depois tivemos um 
pequenino financiamento. E por causa do crash conseguimos encontrar um espaço 
industrial para trabalhar, portanto num ano tínhamos o nosso próprio espaço onde 
podíamos estar 24 horas por dia. Agora, nem sequer temos isso! A nossa situação 
de trabalho no início era de baixa-fidelidade e assente na auto-organização, mas era 
possível. Enquanto que agora se se estiver desempregado o Estado quer muito mais 
controlo. E se se tiver acabado de sair da universidade, sai-se com grandes dívidas. 
Fico sempre impressionado quando viajo e encontro jovens artistas a trabalhar em 
projetos, pessoas com muito jeito para encontrar maneiras de continuar.
Uma coisa interessante para mim é que somos um coletivo, são seis pessoas, e 
seis pessoas que trabalham juntas há quase 30 anos. Isso é muito difícil de fazer, 
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o que não surpreende. Tem também que ver com as personalidades das pessoas 
e a relação entre elas, claro, mas nos dias que correm essa estabilidade é difícil 
de imaginar – a economia das artes é um exemplo extremo de trabalho global 
itinerante. Toda a gente está sempre a mudar-se, basicamente a circular para onde 
há dinheiro, e onde há oportunidades, e lidando com redes em mutação. Há menos 
elencos ou parcerias permanentes e muito mais redes flexíveis de associação 
e colaboração que vão de Bruxelas a Berlim, Lisboa, Paris, Munique… De certa 
forma, é um sinal incrível do tipo de resistência e ‘desenrascanço’ dos artistas, 
mas também uma muito pura manifestação daquilo de que o capital e o mercado 
de trabalho gostariam: contratos a curto-prazo sem fim e recombinações sem fim. 
Claro que não se tem nenhum tempo livre, está-se sempre a trabalhar, sempre 
produtivo. Faz-me pensar sobre qual é o lugar dos compromissos permanentes ou 
de longo-prazo. E sobre a importância da lentidão. Por mais que eu goste de andar a 
correr de um lado para o outro como um doido, a fazer dez coisas ao mesmo tempo, 
acho que a experiência da companhia, o trabalho com a companhia, deriva deste 
compromisso lento e a longo-prazo, e isso é superimportante para mim. Porque 
desenvolve uma linguagem e uma forma de trabalhar – e isso demora muito tempo. 
E para isso, só é necessária persistência, e era isso que costumávamos dizer, na 
verdade, nos idos de 80, que a nossa arma secreta era que íamos simplesmente 
continuar; continuar a trabalhar, a encontrar maneiras, a deixar as coisas acumular 
ao longo dos anos de uma forma realmente forte e positiva.

FF A vossa tática de guerrilha.

TE Uma lenta tática de guerrilha. Não muito dinâmica, só continuar a andar. Não 
desaparecer. Especialmente em Inglaterra, és visto por uma determinada parte do 
panorama teatral e depois cinco anos mais tarde eles voltam e dizem: “Eles ainda 
estão a fazer isto?” E depois continuas mais cinco anos, e “Ai meu Deus, ainda 
existem, se calhar devíamos levar isto a sério”. São dez anos da tua vida. Portanto, 
intriga-me a noção de que é só perseverando que as coisas se tornam visíveis. Há 
práticas que explodem muito depressa e talvez se extingam muito depressa, mas o 
que temos feito é um projeto em andamento, juntos.

FF “Juntos” seria uma boa palavra para acabar…

MD Mas antes disso, a pergunta inevitável: o que é que esperas de 
um ano em Lisboa?

TE Algumas coisas. Uma é que parte desse “juntos” que acabei de referir não é só 
a companhia, são outros tipos de colaborações e parcerias, portanto em Lisboa já 
existem parceiros fortes. Temos uma história antiga, talvez a mais antiga contigo, 
Mark, terá começado por 89… E isso é muito importante, não é uma conversa 
fechada, tem sido uma conversa longa, felizmente para nós, com um grupo de 
programadores que têm apoiado o trabalho e que se têm empenhado nele de 
diferentes formas ao longo desse tempo. 
Além disso, a oportunidade de mostrar o trabalho não só com a companhia, 
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mas também o meu trabalho no contexto da arte contemporânea e outros tipos 
de projetos em colaboração… é bastante único. De vez em quando, tivemos a 
oportunidade de fazer um pequeno mini-festival algures aqui ou ali, talvez para 
mostrar uma ou duas peças, mas a oportunidade que o projeto do Artista na Cidade 
oferece é ser um mostruário para uma enorme diversidade e variedade de coisas 
no curso de um período prolongado. Estou ansioso por que aconteça e é uma 
possibilidade incrível de inaugurar uma conversa com os públicos.
E também me entusiasma fomentar conversas criativas com muitas pessoas 
diferentes, escrever textos para a Companhia Maior e para o projeto PANOS, o que 
vai levar o meu trabalho com texto para junto de pessoas novas. Também é ótimo 
pensar em estar em conversas e colaborações com outros artistas da cidade. Estou 
muito entusiasmado em pensar numa relação com a própria cidade, pondo peças 
de néon em vários lugares, escrevendo sobre Lisboa… Vai ser a primeira vez que há 
este tipo de foco num único lugar ao longo de um período de 12 meses. Portanto, 
vou como que mudar-me para Lisboa, o que vai ser muito bom [risos]… embora 
também possa ser preciso em muitos outros lugares!

MD - És muito bem-vindo. Acho que fizemos uma hora…

TE  Ótimo, obrigado. Enviei-vos aquela fotografia de onde eu estou agora.

FF - Sim, aqui está ela. Um telhado…

MD - … Com um letreiro que diz A STITCH IN TIME.

TE  É uma peça nova! É uma coisa que fiz para Derry, onde estou agora, na Irlanda 
do Norte. O texto vem de um ditado inglês, “A stitch in time saves nine”, o que quer 
dizer que se devia resolver um problema depressa porque de outra forma torna-se 
cada vez maior [“dar um ponto a tempo evita outros nove”, próximo de “mais vale 
prevenir do que remediar”].
Este ano, Derry é a Capital da Cultura do Reino Unido e, durante os próximos quatro 
dias, há um festival de obras de luz, e a minha peça é uma encomenda para isso. 
Mas vai ser uma obra permanente, vai ficar depois de terminado o festival e vai 
permanecer no telhado do edifício. 
O lugar é uma velha fábrica de camisas, um lugar onde havia mulheres a fazer 
roupa. Nos anos 70 e 80, foi uma indústria muito grande aqui em Derry e depois 
veio simplesmente abaixo. Agora está praticamente acabada, toda a manufatura 
de vestuário foi para o Bangladesh, ou para o Sri Lanka, ou outros lugares. Mas os 
edifícios ainda estão presentes na paisagem. Portanto queria referir-me à indústria, 
ao uso passado do edifício. Mas também pensar na situação política aqui… sobre 
a importância de reparar – de remendar as coisas. Foi só nos últimos dias, na 
verdade desde que o letreiro foi colocado no telhado, que percebi que ao encurtar 
a expressão  – só para A STITCH IN TIME – fiz com que parecesse que é o próprio 
tempo a coisa que precisa de ser arranjada. Gosto dessa ideia. Também é bastante 
mágico – ver a cidade debaixo desta expressão. Transforma o espaço. Isso parece-
me entusiasmante.
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No sHoeLaces
AN INTERVIEW 
WITh TIM ETchElls  
BY FRANcIscO FRAZÃO  
AND MARK DEPUTTER 
DERRY AND LISBON, 27 NOVEMBER 2013

MARK DEPUTTER To start with Forced Entertainment: it’s been 30 
years of work and what I find interesting and also a bit strange is 
that you are internationally very well-known as a company, you’ve 
already secured your place in theatre history and still you’re looked 
upon with suspicion by the more established part of theatre. Forced 
Entertainment has always been described as experimental, avant-
garde, you-can-expect-everything-type of theatre company. Why do 
you think that is?

TIM ETChELLS I think partly it’s because we’re attracted to things that are in some ways 
uncomfortable and unresolved. Lots of people like the work very much of course, but I 
know that we’re drawn to unresolved, or difficult shapes and textures, in terms of what 
the evening produces. That might be one reason.
Another might be that there’s an interest in this very homemade, trash, casual kind of 
aesthetic. The work often looks like nothing much has been done; it can look scrappy 
or lazy, like it’s not really trying very hard to be there. The truth is that it is very worked 
and precise, and there are very many decisions… but we’re careful to hide that!
It was very interesting playing The Coming Storm in Avignon. It went really well, but in 
the first fifteen minutes you could feel the audience, who probably didn’t know our work 
terribly well, just thinking, ‘What is this? What are they doing? It doesn’t even look like 
a proposition for a show!’ It begins so casually, as they shamble-on at the beginning, to 
pick-up the microphone on the floor. In a way, it’s very anti-aesthetic and I think it takes 
people a little time to tune to the work and see that there’s a complex, skilful set of 
decisions and transactions. It’s not immediately obvious. In many successful companies 
beyond a certain point you really get to see the money on the stage, you see their 
production budget! It’s all there. And with our work I think you can rarely see the money, 
it still looks home-made. The money for us is about people and about having time for the 
process. It’s not about suddenly getting costumes from Prada!

FRANCISCO FRAZÃO A British playwright recently told me that someone 
who thinks they don’t like theatre will probably love a Forced 
Entertainment show (and someone who thinks they know a lot about 
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theatre will probably not like it). I was more interested in the first part: 
that it can be an exhilarating experience for someone who’s always 
thought that theatre is not for them.

TE I think that’s really true. In a lot of places, and in England certainly, the audience that 
comes to Forced Entertainment is not necessarily a theatregoing crowd; or they don’t 
see so much or like so much of what they find in the theatre. That’s perhaps because 
there’s a directness about what we do, and a robust very everyday playfulness. I think 
as well we’re suspicious of theatre – much of it seems quite absurd to me – and you 
feel that in the work, you feel that we’re inside the medium but we’re also questioning 
it. We don’t treat the form respectfully, we make a mess with theatre, we break and 
smash it little and I think people can relate that attitude, especially ‘outsiders’.
But of course, it’s a paradox, because as well as that playful destructive energy 
towards theatre, we’re trying, in a very sophisticated way, to build things inside of it. So 
it’s breaking theatre apart and at the same time working with it, reinventing it. We’ve 
spent thirty years on these questions; what to do with theatre… 

MD Why did you never do repertoire, like Shakespeare or Beckett, 
existing plays?

TE  One thing that we have a tremendous problem with as a company is dialogue – the 
heart of drama where the performers are speaking to each other, in a fictional situation. 
This explicit form of dialogue, which is what dramatic repertoire is based on, I always 
find very puzzling.
If you look at our pieces over thirty years, you see there is almost no dialogue, ever. 
You might get a sense that people are talking to each other, but we work on ways 
of making that happen without closing the circle so that it becomes dialogue. So 
we do Q&A, but much more in the format of a public question and answer, which 
knows there’s an audience. Or we create something like dialogue in which the figures 
in the performances are making public statements, but secretly they’re talking to 
each other – so something akin to dialogue but which bounces off the audience. We 
have occasionally read plays in rehearsals – Pinter or Shakespeare or Chekhov - and 
whenever we do it I’m fascinated but super mystified, I don’t know what to do with it. 
And it’s interesting, because I’ve loved tgSTAN’s work with the repertoire, Wooster 
Group projects with the repertoire, Richard Maxwell’s own performances with his 
plays… They make a really good set of solutions to that problem of dialogue and fiction. 
But it seems that it’s not really in our language.
In a way I wish it was. It remains a mystery to me. I would love to be able to tackle that. 
But honestly don’t know how to, it’s something really alien... It’s too closed; I think that’s 
what it is.
The things that influence us – in terms of text - are much more avowedly public forms: 
interview, press conference, stand-up comedy, cabaret, show trial… More direct and 
popular forms, not drama, not fiction. Increasingly that’s been the way that we’ve 
worked. With publicness. And drama doesn’t quite allow that.

MD What about your work outside of theatre, or your collaborations 
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with people away from Forced Entertainment? What’s important to 
you about those things?

TE  I value that work in other areas very much. The fact that it allows a different side of 
me to speak – away from the endless negotiation that is the group process! Working in 
the gallery or in the street with neon pieces, or even writing fiction or making projects 
on the internet – all these things also allow a very different relation to the idea of 
‘audience’ – you can make a space that’s more intimate, or more public than you can in 
theatre. There’s a different relation to time in those works too – as a spectator, a neon 
sign or a text on a wall doesn’t need an hour and half of your time – you can just look 
at it as you walk by, or see it from the window of a train. Those other forms allow me 
a different route to entering people’s lives. In the collaborations – with Ant Hampton 
for example, or with the visual artists Elmgreen & Dragset or with Vlatka Horvat – I 
can think about performance in different ways than I am used to doing in the work with 
Forced Ents –I’m taken into new territory.

FF There are two things that we can associate with your work in terms 
of structure. One is the story or situation that doesn’t come to its 
conclusion, that is cut short; the other is the list or catalogue that goes 
on for ever. What interests you in these two extremes, the interruption 
and the endlessness?

TE What ties those things together in fact is that in different ways they’re both 
incomplete projects. The scene, or the story that gets cut, and the list or catalogue 
in-progress, which by definition can’t ever be completed. And because of that 
incompleteness, these forms launch the spectator into a situation where she or he has 
to, or is invited to, complete something for themselves; to do the work of realising or 
imagining. That’s a very important part of my work in any medium, whether it’s in the 
art context, or in theatre and performance, or in writing; the idea that the spectator 
or the viewer, or the reader, is an active player in the process of making meaning, and 
constituting the event. These forms are strategies for making people get involved as 
imaginative collaborators. In the theatre I don’t want people to run onto the stage and 
do crazy things, they don’t have to be ‘in it’ in that way, but they do have to be involved 
through a very active imagining, questioning and scenario building of their own. Those 
two devices – the list and the fragment - are very much about that.
And they also show a process: when you listen to somebody constructing a list in 
improvisation, you’re listening to somebody thinking aloud. So there’s that drama 
of where is this brain going, and where would my brain go on the same topic. And 
the interruption meanwhile, also shows you always that the thing in front of you is 
contingent, contextual. Something can happen and that thing can be cut. The statement 
has a question mark over it. Nothing is inevitable. It’s all a process that’s unfolding.

MD  Another pair of contrasting words: sadness and humour, also both 
very much present in all of your work. It looks very melancholic, sad, 
often even dark; but at the same time humour is a very important 
element in your work, a way to reach the audience, I guess.
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TE  One other important thing that relates to both the listing and the cutting is that 
we’re very shy of (or I’m very shy of) singular or definitive statements. I don’t like 
neat dramatic shapes or meanings that need to be tied down or tied up neatly like 
shoelaces. It’s much more interesting for me to make something that’s ragged and 
incomplete; where the articulation is in some ways broken.
And this interest in the relation between the sad or the sentimental and the comic, or 
the violent and the comic… They’re often linked together because as human beings 
we literally don’t know how to respond to the world, we don’t know if it’s funny or not. 
It is funny, and of course it isn’t funny at all. And the work tries to speak about that 
state of unknowing, and for that reason I’m interested in these situations where on the 
one hand you’re laughing, hopefully a lot, it’s funny, it’s great; and then suddenly you’re 
not laughing anymore at all, it’s awful. Terrifying, abject, horrible. And then it’s funny 
again. This flip-flopping is very deliberate, and sometimes quite cruel. It’s a kind of 
radical undecidedness that is very close to the heart of the work. A lot of the work with 
language in my neon-sign works has a similar dynamic – fragments that you can’t quite 
get a fix on, comical and melancholic, angry and hopeless, defeated.
It’s about how to understand what’s happening to us; the situations that we’re creating 
and trying to live in as human beings, caught inside all of these systems;  the body, 
mortality, and society, and politics, and culture. That’s the machinery and the question 
is of how to understand that, what kind of stories to tell ourselves – that’s at the heart 
of the work. 

MD This also has to do with creating a relationship with the spectator?

TE  It relates to this desire to make an object that can’t be contained by a single reading. 
I’m trying to make an experience for the spectator or the viewer in the gallery that 
doesn’t confirm itself, in many different ways. Something that keeps you on your toes, 
as a spectator, which forces you to negotiate all of these twists and turns. 
And of course what it also does is makes you think about what it is that you’re 
watching, and about what it is to watch in the first place, about what your role is, 
as a spectator. And what your desire is, as a spectator. In theatre there’s an implicit 
relation, a voyeuristic sadism, a bloodlust even. We want to see damage, you want to 
see trauma [laughing]. The people on the stage have to suffer somehow! I’m using big 
words, but I think there is a desire for blood, of one kind or another. You want to see 
trouble, people in trouble. It’s not interesting to see people who have no problems. 
It’s only problems that we’re interested in, as spectators. So what is that about? In 
dramatic works that’s easy to identify, but even in the kind of work that we make, the 
pull to difficulty and to trauma is very strong. So there’s a questioning of that. And a 
ridiculing of that, and of the grandeur of the tragic. 
I think across all of the work there is a big set of reflections on what it is to be a 
spectator, what it is to be an audience, what it is to be a reader, what it is to be 
someone in space encountering artwork – you’re always pushed to think about your 
own role, your own position.
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FF Also about the audience: the idea of presence is really important 
for you, it’s something you’re deeply invested in. Rancière in The 
Emancipated Spectator makes a great point of criticizing the idea 
that theatre is by itself about presence and community even before 
the show begins. But it’s not something that you take for granted, it’s 
something that you work on, that you build, that each performance has 
to build.

TE One big question in the performance work (and I can see this also in other kinds of 
work of mine) is what does it mean to be in front of other people. What happens when 
200 people look at one person? What does it mean to be watched and to be that object 
of attention and projection? What’s the economy of that? But also, how can we be in 
front of other people? What are the processes of that, and what do those processes 
produce? Sometimes my performance work is very theatrical, playing absurdly with 
the big tools the theatre gives you (costume and music and song and dance and lights 
and drama).  But the performances always cut down from that theatrical code to 
something much more minimal – a very basic human presence, i.e. there’s a sense that 
what performance is for us is a room with two groups of people, one of whom is very 
much watching the other. It’s not more than that, really; some people in a room, and 
some of them watching the others. Very simple, very everyday. We talk about this idea 
of a workmanlike attitude to what we’re doing, almost a Brechtian thing of people on 
stage who are doing a job. You often reach these points in the shows where you just 
see the performers, looking tired or exhausted by what they’ve been doing, and also 
like suddenly they’re just here, with you. And what a strange space that is to share.
I think you’re right, that that space of presence gets built, that’s what the work 
does every time: it constructs a temporary community. In fact from minute zero of 
the performance through to the final moment, what you’re doing, always, in fact is 
constituting the audience. You’re testing and making a space at the same time. It’s true 
that that’s a live process, a fragile one, that starts anew every time.

MD When I look at the different areas of your own work, I get the 
impression that the thing that joins everything together is writing, 
language, and giving form to language. In your visual work, in the 
video installations, in the theatre. Is that the creative starting point?

TE  It is one of the things that connect across everything that I do. It must be the single 
most important and recurring thing. It’s central but it’s not leading. It’s the thing that 
pervades everything.  It’s interesting because in the performance work especially, it 
can be the starting point, but often isn’t. Often the starting point is to do with doing, 
it’s visual; it’s probably costume, in a strange way, or some combination of space and 
costume and position for the performers. And linked to that, pretty quickly the ideas 
about what gets said.
If I think about First Night, for example, the piece that we made in 2000, which takes 
the form of this comical vaudeville or cabaret that is going very badly wrong from the 
beginning, the first thing for that was the smiling. I had the performers dressed like 
they were here for some kind of cabaret entertainment, and in this slightly ridiculous 
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make-up, and I had them smiling these insane smiles. And they stood in a line on and 
off in the rehearsals, like that, for a week. I couldn’t think of anything for them to say, 
or do. But I kept looking at it, and we kept looking at it, and finding it extremely strange, 
and weird, and powerful. And it took a long time to figure out what language belonged 
with that. That’s quite often the case. There’s a visual thing first and then language 
follows.
Other performances like Speak Bitterness, or Quizoola!, or Tomorrow’s Parties, or Dirty 
Work do come from language of course. But it’s interesting that what really comes 
first, even in those, is a dynamic relation to the audience that’s summoned by the 
language. The idea of confessing, which is about being close to the audience and taking 
them in your eyes, and making contact with them, and trying to test the statement by 
saying it to them like you really mean it, for me I’m thinking about that state of relation 
to the audience for Speak Bitterness almost before I have a single line of the text. 
What’s gripping me is the idea of that relation. And likewise in Tomorrow’s Parties, the 
idea of making predictions about the future comes first - independent of any particular 
idea for what they might actually say. Of course those things are formed through 
language, but in a strange way the interest in the states of relation comes slightly 
before.
Another starting point is my notebook of course. And that’s very much language – not 
so much in the way of drawings or images. I’m a collector of language – overheard 
things, things from newspaper or internet, phrases that come to mind – I’m constantly 
collecting things that might come in handy sometime! And I get very fascinated with 
particular forms of language, or particular voices. 

FF Maybe something that also comes before language, that predates it, 
is the idea of a game, and rules that you need to establish. Language 
games is of course another way of looking at shows like Quizoola! and 
And on the Thousandth Night…

TE We’re always looking for games. Once you’ve decided that your performance is not 
a story this idea of the game or the ritual is important; that what you’re watching is a 
set of performers at work on a topic inside a set of constraints becomes a very useful 
way of structuring, of making dramaturgy, making time flow in different ways. And the 
idea of the game can be a very useful part of that. It’s dynamic. You can push against 
each other, and you can play with each other and the changes of approach give you 
something of the dynamic forces you might expect to find in a narrative. But they’re 
differently constituted – because in narrative there’s that illusionistic idea of a coherent 
story world with causality and consequence, whereas in rule-games everything is 
contingent, everything is potentially switchable. Sometimes those are visual games, 
sometimes they’re physical games, and very often they’re language games. But that 
spirit of games and playing, and playfulness, rules, is very important in the work. And 
I use those things because they’re alternative ways of thinking about the world other 
than narrative. Because narrative has its set of tyrannous properties that we’re shy of, 
for one reason or another. 



29

A rtistA nA CidAde 2014 /  tim etChell s

FF You started working in 1984 and moved to Sheffield when Thatcher 
was in power. Working in that context, what have you learned that you 
can teach younger artists today that are facing similar difficulties? 
What can you teach them and what do you think younger artists have 
taught you over the years, what can they teach you now?

TE I wouldn’t like to think of being in that hierarchical position but I think that artists 
are good at finding ways of making space for their practice. And they’re good at finding 
ways of flowing through and past the restrictions that political and economic climates 
put in their way. And actually every era has its own very particular set of issues and 
problems, and also opportunities.
Although it was hard for us, I honestly think that it’s much harder now than it was.  
Nowadays, the neoliberal economies in crisis that we’re living in, in the West, are much 
more adept at policing space and opportunity. There was an economic crisis in the early 
to mid 80s, but in a strange way it was also a space of relative freedom. You could be 
unemployed, as we were for several years, just taking a small amount of money from the 
state, by way of income support, living on a very low level, but we were able to get on with 
making our work.  We did so for I would say three years before we had any funding. At all. 
And then we got a little bit of funding. And because of the crash we were able to find an 
industrial space to work in, so within a year we had our own space where we could be 24 
hours a day. We don’t even have that now! Our working situation was very low-fi and self-
organising at the beginning, but it was possible. Whereas now if you’re unemployed the 
state wants a lot more control. And if you’ve just come out of college or university now, you 
will have come out with big debts. I’m always struck that as you travel around and meet 
younger artists working on projects, people are very good at finding ways to continue. 
An interesting thing to me is that we’re a collective, it’s six people, and it’s six people 
who’ve worked together for almost 30 years. That’s very hard to do, not surprisingly. 
That’s something also about the personalities of the people and the relation between 
them of course but these days that stability is hard to imagine - the economy for the 
arts is an extreme example of global itinerant labour. Everyone is moving all the time, 
basically flowing where the money is, and where the opportunity is, and dealing with 
switchable networks. There are less permanent ensembles or partnerships and much 
more loose networks of association and collaboration that go from Brussels to Berlin, 
Lisbon, Paris, Munich… In one way that’s an amazing sign of the sort of resilience 
and resourcefulness of artists, but it’s also a very pure manifestation of what capital 
and the market for labour would like: endless short-term contracts and endless 
recombinations. Obviously you don’t have any free time, you’re always working, you’re 
always productive. It makes me think about what the place of permanent or long-term 
commitments is. And about the importance of slowness. Much as I like to be running 
around like a maniac, doing ten things at the same time, I know that the experience 
of the company, the work with the company, stems from this slow, long-term 
commitment, and that is super important to me. Because it develops a language and a 
way of working – and that takes an extraordinary length of time. And for that, all you 
need is persistence, and that’s what we always used to say in fact, back in the 80s, that 
our secret weapon was that we would just carry on; continuing to work, to find ways, 
letting things accumulate over years in a really strong and positive way. 
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FF Your guerrilla tactic.

TE A slow guerrilla tactic. Not very dynamic, just keep walking. Don’t disappear. 
Especially in England, you’re sort of seen by a certain part of the theatre culture and 
then five years later they go back and they say, ‘Are they still doing that?’ And then you 
continue for another five years, and ‘Oh my God, they’re still happening, well maybe we 
should take this seriously.’ That’s ten years of your life. So I’m intrigued by that notion 
that it’s only by sticking at things that they become visible. Some practices explode 
very fast and maybe burn out very fast, but what we’ve been doing is an ongoing 
project together.

FF “Together” would be a nice word to finish this...

MD But before that, the unavoidable question: what do you expect from 
a year of Lisbon? 

TE A couple of things. One is that part of that “together” I’ve just mentioned is not just 
the company, it is other kinds of collaborations and partnerships, so in Lisbon there 
are already strong partners. We go back a long way, you longest, Mark, probably, back 
to 89 or so… And that seems very important, it’s not a closed conversation, it’s been 
a long conversation, luckily for us with a group of programmers who’ve supported the 
work and engaged with it in different ways over that length of time.
Beyond that, the opportunity to show the work not just with the company, but also my 
work in the visual arts context and the other sorts of collaborative projects… that’s 
pretty unique. Occasionally, we’ve had the opportunity to do a small mini-festival 
somewhere here or there, maybe to show two or three works, but the opportunity that 
the Artist of the City project gives is to showcase an enormous range and variety of 
things over a long period. Which I really look forward to and is an amazing possibility to 
open a conversation with audiences.
And also I’m excited to open creative conversations with many different people, to 
write texts for Companhia Maior and for the PANOS project, which will bring my work 
with text into contact with new people. To be in conversations and collaborations with 
other artists based in the city is very great to be thinking about. I’m very excited to be 
thinking about a relation to the city too, to put neon works into different locations, to 
write about Lisbon… It’s been the first time that there’s been that sort of focus in one 
place over a 12-month period. So I’ll sort of move to Lisbon, which will be very nice, 
next year [laughing]… though I may be needed in several other places too!

MD You’re very welcome. I think we’ve made an hour…

TE That’s great, thank you. I did send you that picture of where I am right now. 

FF Yes, here it is. A roof…

MD ... With a sign that says ‘A STITCH IN TIME.’ 
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TE It’s a new work! It’s something I made for Derry where I am now, in Northern Ireland. 
The text comes from an English saying, ‘A stitch in time saves nine,’ which means that 
you should fix a problem quickly because otherwise it just gets bigger and bigger.
This year Derry is UK’s City of Culture and over the next four days there’s a festival of 
light works, and my piece is a commission for that. It’s going to be a permanent piece 
though, it’ll stay after the festival has finished and will remain on the roof of the building.
The location is an old shirt factory, a place where women made clothing. In the 70s 
and the 80s it was a very big industry here in Derry and then just collapsed. It’s pretty 
much finished now, all the manufacture of garments went to Bangladesh, or to Sri 
Lanka, or other places. But the buildings are still present in the landscape. So I was 
referring to the industry, to the past use of the building. But also thinking about the 
political situation here... about the importance of repair – of mending things. It was only 
in the last few days, since the sign went up on the roof in fact, that I realised that in 
shortening the phrase – to just “A STITCH IN TIME’ - I’ve made it sound as though time 
itself is the thing that needs to get fixed. I like that idea. It’s also pretty magical – to see 
the city under this phrase. It transforms the space. That seems exciting to me.
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9, 10 E 11 JANEIRO
9TH, 10TH AND 11TH JANUARY
TEATRO MARIA MATOS

forCed entertAinment 
tomorroW’s pArties /  
As festAs de AmAnhÃ

QUINTA A SÁBADO, ÀS 21H30 
ESPETÁCULO EM INGLÊS COM LEGENDAGEM, DURAÇÃO 1H20 
PREÇÁRIO 14€ A 7€; MENORES 30 ANOS 5€
CLASSIFICAÇÃO A DEFINIR 

THURSDAY TO SATURDAY, AT 9,30PM
PRESENTATION IN ENGLISH WITH PORTUGUESE SUBTITLES, DURATION 1H20
TICKETS 14€ TO 7€; UNDER 30 5€
AGE RATE TO BE DEFINED

“Insuportavelmente triste, mas inacreditavelmente otimista.”  The Guardian 
“Belo, luminoso e infinitamente profundo.”  The Scotsman 
“Elegantemente construído e com humor… Tomorrow’s Parties  
inquieta os pensamentos: notável.”  The Herald

Com dois atores a partilhar um palco de 120x80 cm, Tomorrow’s Parties é um 
espetáculo pequeno, mas não deixa de ser uma das grandes peças de Forced 
Entertainment. Duas personagens estão num palco improvisado, debaixo da luz co-
lorida de uma qualquer feira popular em declínio. Especulam sobre o que o amanhã 
pode trazer, imaginando diversos futuros hipotéticos. Em conjunto ou competindo 
entre si, constroem pequenas narrativas de otimismo e desespero, exploram visões 
utópicas e distópicas, traçam enredos de ficção científica e lançam fantasias absur-
das, num olhar delicioso sobre os medos e esperanças que habitam o futuro. 
Desde a formação da companhia, em 1984, Forced Entertainment tem-se confir-
mado como pioneira do teatro contemporâneo inglês. As suas criações, orientadas 
pelo diretor artístico Tim Etchells, são singulares, provocadoras e encantadoras, 
rompendo com as convenções do teatro e as expectativas dos espetadores. 

“Unbearably sad yet absurdly optimistic.”  The Guardian 
“A kind of speculative and imaginative storytelling, beautiful, luminous, and infinitely 
thoughtful.”  The Scotsman 
“Exquisitely crafted, humorous yet never facile… Tomorrow’s Parties haunts the thoughts: 
outstanding.”  The Herald

Forced Entertainment’s latest performance imagines a multitude of hypothetical futures. On a make-
shift fairground stage, wreathed in coloured lights, two performers speculate about what tomor-
row might bring. Exploring utopian and dystopian visions, science fiction scenarios, political nightmares 
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and absurd fantasies, the audience is carried along on a flowing tide of dreams and conjecture. Some-
times collaborative, sometimes competitive the two performers exaggerate, contradict and invent, as 
their playful suppositions take them in different directions. Tomorrow’s Parties is Forced Entertainment 
in intimate and comical mode – a playful, poignant and at times delirious look forwards to futures both 
possible and impossible.

Criação / Conceived and devised by 
Forced Entertainment — Robin Arthur, Tim Etchells,  
Richard Lowdon, Claire Marshall, Cathy Naden e Terry O’Connor
Interpretação / Performers (Lisboa Lisbon) 
Forced Entertainment – Cathy Naden, Robin Arthur
Encenação / Direction 
Tim Etchells
Cenografia / Design 
Richard Lowdon
Desenho de luz / Lighting Design 
Francis Stevenson
Produção / Production 
Ray Rennie and Jim Harrison
Coprodução / Co-production 
Belluard Bollwerk International (com a contribuição do  
Cantão de Friburgo para a Cultura), Teatergarasjen, Internationales  
Sommerfestival, Kaaitheater, Kunstlerhaus Mousonturm,  
Theaterhaus Gessnerallee e Sheffield City Council
Apoio / Support 
Stanley Thomas Johnson Foundation
Forced Entertainment é financiada pelo / is supported by 
Arts Council England
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No âmbito do Artista na Cidade 2014, a Culturgest apresenta dois espetáculos do 
essencial coletivo liderado por Tim Etchells. Em ambos é de contar histórias que se 
trata, mas se um tem menos de dois horas, o outro é uma performance duracional; 
um é uma estreia em Portugal e o outro um regresso, 12 anos depois.

19, 20 E 21 MARÇO
19TH, 20TH AND 21ST MARCH
CULTURGEST

forCed entertAinment
the CominG storm /  
A tempestAde QUe AÍ Vem

QUARTA A SEXTA, ÀS 21H30; PALCO DO GRANDE AUDITÓRIO;  
ESPETÁCULO EM INGLÊS COM LEGENDAGEM; DURAÇÃO 1H45
PREÇÁRIO 14€, 5€ ATÉ AOS 30 ANOS E DESEMPREGADOS.  
DESCONTOS HABITUAIS DA CULTURGEST
M/16

WEDNESDAY TO FRIDAY, AT 9,30PM; MAIN AUDITORIUM STAGE; DURATION 1H45
TICKETS 14€, 5€ FOR UNDER 30, WITH CULTURGEST DISCOUNTS
AGE +16

“Estamos habituados a encontrar a história do próprio espetáculo no trabalho  
dos Forced Entertainment; a narrativa do acontecimento teatral à medida que  
ele colapsa. De forma brilhante, aqui até essa história se prega uma rasteira.”  
Matt Trueman, Culture Wars, julho de 2012

Em The Coming Storm, os Forced Entertainment enredam e alternam múltiplas 
histórias para construir um espetáculo entusiasmante e instável. Há amor  
e morte, sexo e lavagem de roupa, naufrágios e neve; anedotas pessoais  
cruzam-se com filmes imaginários, romances lembrados pela metade chocam  
com contos de fadas distorcidos.
Usando um método tão inventivo quanto absurdo, os seis performers criam, 
colaboram, sabotam e perturbam esta saga épica que é decididamente demasiado 
grande para caber num palco. O resultado é cómico, contraditório e comovente; 
cheio de truques equivocados, danças entrecortadas, interrupções de bateria de 
gosto duvidoso e acompanhamento de piano negligente. Tudo se acumula e tudo 
cintila. Tudo balança e tudo estremece. Tudo se transforma e tudo é canibalizado. 
The Coming Storm é Forced Entertainment no seu melhor.

In this work international innovators Forced Entertainment tangle and cross-cut multiple stories to 
make a compelling and unstable performance. From love and death to sex and laundry, from ship-
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wrecks to falling snow, personal anecdotes rub shoulders with imaginary movies, and half-remem-
bered novels bump into distorted fairytales. Six performers create, collaborate, ambush and disrupt 
this epic saga that is resolutely too big for the stage. The result is comical, contradictory and poignant; 
full of wrong-headed tricks, broken dances, sleazy drum interruptions and perfunctory piano accom-
paniment. Everything builds and everything shimmers. Everything teeters and everything trembles. 
Everything is reshaped and everything is cannibalised. The Coming Storm is Forced Entertainment at 
its best.

Criação / Conceived and devised by 
Forced Entertainment
Interpretação / Performers 
Robin Arthur, Phil Hayes, Richard Lowdon, Claire Marshall,  
Cathy Naden, Terry O’Connor
Encenação / Direction 
Tim Etchells
Cenografia / Design 
Richard Lowdon
Desenho de Luz / Lighting Design 
Nigel Edwards
Música / Music 
Phil Hayes / Forced Entertainment
Consultor Musical / Musical Consultant 
John Avery
Assistência de Encenação / Direction Assistant 
Hester Chillingworth
Produção / Production 
Ray Rennie, Jim Harrison
Direção Técnica / Technical Direction 
Jim Harrison
Coprodução / Co-production 
PACT Zollverein, Festival d’Avignon, Theaterhaus Gessneralle,  
Tanzquartier, Les Spectacles Vivants - Centre Pompidou,  
Festival d’Automne à Paris, LIFT, Battersea Arts Centre, Sheffield City Council
Estreia / Première 
23 de maio de 2012 / 23rd May 2012, 
PACT Zollverein (Essen)
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22 MARÇO
22ND MARCH
CULTURGEST

forCed entertAinment
And on the thoUsAndth niGht… /  
e À milÉsimA noite…

SÁBADO ÀS 18H; GRANDE AUDITÓRIO (LOTAÇÃO REDUZIDA);  
ESPETÁCULO EM INGLÊS; DURAÇÃO 6H (O PÚBLICO PODE ENTRAR E SAIR DA SALA)
PREÇÁRIO 5€
M/16

SATURDAY, 6 PM; MAIN AUDITORIUM;  
DURATION 6H (THE PUBLIC CAN WALK IN AND OUT)
TICKETS 5€
AGE +16

“Raramente se viu performers em palco a dar uma sensação de espírito  
com uma tal leveza e prazer evidente. Com uma noção segura de dinamismo 
e ritmo, guiam-nos na nossa viagem pela noite. And on the Thousandth Night… 
é grande teatro, vivo e inteligente, feito com as mais simples ferramentas.” 
Frankfurter Allgemeine Zeitung

And on the Thousandth Night... explora a relação ao vivo entre uma história e o 
seu público, uma história e quem a conta. Para este espetáculo de seis horas, que 
regressa à Culturgest depois de aqui ter sido apresentado em 2002, os Forced 
Entertainment inspiram-se nas Mil e uma Noites e numa secção do seu espetáculo 
épico Who Can Sing a Song to Unfrighten Me? (1999).
Uma linha de performers, homens e mulheres, vestidos de Reis e Rainhas — mantos 
vermelhos baratos e coroas de cartão.
Conta-se uma história, inventada ao vivo, arrancada à memória. É uma história 
comprida, em mutação e que se auto-anula. Uma história que, de alguma forma, 
com as suas várias curvas e descidas, parece incluir muitas, se não todas, as 
histórias do mundo. Mistura tudo desde intrigas de filmes a histórias religiosas, 
a contos tradicionais, piadas, mitos modernos, passando por histórias pessoais, 
histórias que metem medo, histórias de amor e histórias de sexo e ainda histórias 
banais, histórias extraordinárias e histórias para crianças.
Os Reis e Rainhas competem, interrompendo, exagerando, apoderando-se das 
histórias uns dos outros e incorporando bocados roubados nos seus próprios 
contos. As narrações oscilam entre o cansaço e a histeria, entre a ordinarice 
absurda e a ternura surpreendente. Por vezes alguns dos Reis e Rainhas fazem uma 
pausa, dormindo no chão ao fundo do palco enquanto os seus colegas prosseguem. 
Se calhar às dez da noite já só restam pode só haver dois reis a falar, continuando o 
conto, à medida que, um a um, os outros avançam para se juntarem de novo à linha.
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And on the Thousandth Night... é uma experiência teatral única e um dos 
espectáulos mais relevantes do colectivo britânico que em 2014 comemora 30 
anos de atividade.

And on the Thousandth Night… explores the live relationship between a story and its public, a story and 
its tellers. A story is told, made up live, dragged from memory by a line of performers dressed as Kings 
and Queens, wearing cheap red cloaks and cardboard crowns. It is a long, mutating and endlessly self-
cancelling story. It is a story which somehow, in its many dips and turns, seems to include many — if 
not all — of the stories in the world. The Kings and Queens compete, interrupting, exaggerating, taking 
over each other’s narratives and incorporating stolen bits into their own tales. Their storytelling moves 
between tiredness and hysteria, between absurd vulgarity and surprising tenderness. It is a unique 
theatrical experience.

Criação / Conceived and devised by 
Forced Entertainment
Interpretação / Performers 
Robin Arthur, Tim Etchells, Phil Hayes, Jerry Killick, 
Richard Lowdon, Claire Marshall, Cathy Naden and Terry O’Connor 
Encenação / Direction 
Tim Etchells
Cenografia / Design 
Richard Lowdon
Desenho de Luz / Lighting Design 
Nigel Edwards
Estreia / Première 
setembro de 2000, Festival Ayloul (Beirute)
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24 MAIO A 8 NOVEMBRO 
24 MAY TO 8 NOVEMBER
ALKANTARA FESTIVAL

eleCtriC Words / pAlAVrAs elÉtriCAs

letreiros de nÉon nA CidAde de lisBoA/ 
neon siGns in the City of lisBon

Infiltrando-se em esquinas, telhados de teatros e outros lugares de Lisboa com os 
seus letreiros, Tim Etchells soletra expressões simples-mas-curiosas, mensagens 
e instruções em néon e LED. Uma série de intervenções que, muitas vezes, 
exploram aspetos contraditórios da linguagem: a velocidade, clareza e vividez com 
que comunica uma narrativa, imagem ou ideias, e, ao mesmo tempo, a sua incrível 
propensão para gerar confusão e incerteza.
Parecendo dirigir-se diretamente ao observador, Etchells cria momentos estranhos 
de intimidade e encontro em ambientes públicos. Cada obra implica o observador 
numa pergunta, narrativa ou instrução incompletas – puxando-nos para uma 
história que não podemos recusar e que, ao mesmo tempo, não chegamos bem  
a compreender, uma terra-de-ninguém contraditória entre ficção e realidade.
Um texto claramente mais adequado a comunicações privadas transforma-se  
aqui em berrantes declarações públicas, criando uma multiplicidade de confusões  
e amplificações do seu estatuto e importância.

Infiltrating street corners, theatre rooftops and other locations of Lisbon with his sign-works,  
Tim Etchells spells out simple-but-intriguing phrases, messages and instructions in neon and LED. 
A series of interventions which often explore contradictory aspects of language: the speed, clarity 
and vividness with which it communicates narrative, image and ideas, and, at the same time,  
its amazing propensity to create confusion and uncertainty.
Appearing to address the viewer directly, Etchells creates awkward moments of intimacy and 
encounter in a public setting. Each work implicates the viewer in an incomplete question, narrative 
or instruction - drawing us into a story we can’t refuse and which, at the same time, we can’t  
quite understand, a contradictory no-man’s land between fiction and reality.
Words evidently more appropriate for private communications here become garish public 
declarations, creating a host of confusions and amplifications to their status and significance.

Criação / Creation
Tim Etchells
Produção / Production
Alkantara Festival, Fundação EDP
Em colaboração com / In collaboration with
British Council, Teatro Maria Matos, São Luiz Teatro Municipal,  
Culturgest, Teatro Nacional D. Maria II 
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24 A 27 OUTUBRO 
24TH TO 27TH OCTOBER 
CENTRO CULTURAL DE BELÉM

ESTREIA MUNDIAL WORLD PREMIÉRE

CompAnhiA mAior
tim etChells esCreVe,  
JorGe AndrAde diriGe / tim etChells 
Writes, JorGe AndrAde direCts 

SEXTA, SÁBADO, SEGUNDA ÀS 21H, DOMINGO ÀS 16H
PREÇÁRIO 11€ A 13,50€
CLASSIFICAÇÃO A DEFINIR 

FRIDAY, SATURDAY, MONDAY AT 21H, SUNDAY AT 16H
TICKETS 11€ TO 13,50€
AGE RATE TO BE DEFINED

A Companhia Maior associa-se à bienal Artista na Cidade 2014 e desafia o artista 
Tim Etchells a escrever um texto original para esta equipa de intérpretes maiores 
de 60 anos, que será dirigido pelo encenador português Jorge Andrade.
Desde 2010, a Companhia Maior tem convidado, anualmente, um encenador 
ou coreógrafo a dirigir uma nova criação, resultado do confronto do discurso 
desse artista com a identidade deste coletivo. Nesta nova criação, o ponto de 
partida será uma dupla colaboração. Tim Etchells, nome incontornável do teatro 
contemporâneo e artista exímio na exploração das zonas de fronteira com artistas 
de outras áreas, irá criar um texto em contacto com os intérpretes da companhia 
e com Jorge Andrade, cujo percurso de referência no teatro português é também 
marcado pelo espírito de colaboração. Ainda envolto pelo manto de mistério que 
sempre cobre os primeiros encontros, sabemos apenas que, como é hábito da 
Companhia Maior, será um espetáculo alimentado pela energia da descoberta do 
desconhecido. 

Companhia Maior joins the biennial Artista na Cidade 2014 in challenging the artist Tim Etchells 
to write an original text for the team of performers over 60 years old, which will be directed by the 
Portuguese director Jorge Andrade. Each year since 2010, Companhia Maior has invited a director 
or choreographer to direct a new creation, resulting in the confrontation of the visiting artist’s 
practice with the identity of the collective.
In this new creation, the point of departure will be a double collaboration. Tim Etchells, renowned 
figure in contemporary theatre and a pioneer in interdisciplinary collaboration, will create a text in 
conjunction with Companhia Maior and Jorge Andrade, whose reputation in Portuguese theatre is 
also marked by a spirit of collaboration.
The performance is still enveloped in a cloak of mystery which always covers first enounters.  
We only know that, true to form, Companhia Maior will deliver a performance fed by the energy  
of discovering the unknown. 
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Criação / Conceived and devised by 
Tim Etchell
Texto / Text 
Tim Etchells
Encenação / Direction 
Jorge Andrade
Interpretação / Performers 
Elenco da Companhia Maior
Produção Executiva / Executive Production 
Luís Moreira
Produção / Production 
Companhia Maior
Coprodução / Co-production 
Centro Cultural de Belém, Companhia Maior
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8 A 16 NOVEMBRO 
8TH TO 16TH NOVEMBER
TEATRO MARIA MATOS
TEATRO SÃO LUIZ

reAl mAGiC / mAGiA reAl
Uma semana de espetáculos, vídeos, eventos e palestras 
 de tim etchells, forced entertainment e convidados.
A week of performances, screenings, events and lectures  
form Tim Etcells, Forced entertainment and guests.

LOCAIS, HORÁRIOS, PREÇÁRIO E CLASSIFICAÇÃO A DEFINIR
SPACES, SCHEDULE, TICKETS AND AGE RATE TO BE DEFINED

Entre 8 e 16 de novembro, os teatros municipais Maria Matos e São Luiz encerram 
o programa Artista na Cidade 2014 com um pequeno festival dedicado à carreira 
prolífica de Tim Etchells na área das artes performativas. O programa inclui 
palestras, intervenções no espaço público, leituras, happenings e performances, 
mas a espinha dorsal da proposta é, inevitavelmente, uma seleção de espetáculos 
da companhia de teatro Forced Entertainment.
 
REAL MAGIC/ MAGIA REAL abre com uma estreia mundial: a primeira produção 
de Forced Entertainment em língua estrangeira. Sob encenação de Tim Etchells, 
um elenco português apresenta a performance Quizoola!: um jogo de perguntas e 
respostas que continua ininterruptamente durante seis horas. O programa continua 
com uma criação de 1998, Dirty Work, e o solo Sight is the sense that dying people 
tend to lose first, criado em 2008 com o ator americano Jim Fletcher. No âmbito  
do festival Temps d’Images, apresenta-se a performance multimédia Void Story,  
de 2009. Um dos pontos altos do evento é a coprodução pelo Teatro Maria Matos  
da nova criação de 2014 de Forced Entertainment, The Notebook, uma adaptação 
do livro Le grand cahier (1986) da escritora húngara Ágota Kristóf. 

O programa paralelo ainda está em construção, mas incluirá uma apresentação  
de The Institute of Failure, um think tank internacional, liderado por Tim Etchells  
e Matthew Goulish, que se dedica ao estudo e à documentação do erro humano.

Between 8 and 16 November, the City Theatres Maria Matos and São Luiz close the Artist in the City 
2014 programme with a small festival dedicated to Tim Etchells’ prolific career in the performing arts. 
The programme will include lectures, public interventions, readings, happenings and live art, but the 
backbone will inevitably be formed by a selection of performances, created in the context of theatre 
company Forced Entertainment. 
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REAL MAGIC opens with a world premiere, the first ever foreign language production of a Forced 
Entertainment production. The six hour long quiz performance Quizoola! will be created and presented 
by a Portuguese cast, under direction of Tim Etchells. The theatre programme continues with Dirty 
Work, a piece from 1998, and Sight is the sense that dying people tend to lose first, a solo created in 
2008 with the American actor Jim Fletcher. 
The multimedia performance Void Story from 2009 will be presented in the context of festival Temps 
d’Images. One of the highlights will definitely be the presentation of the brand new creation of 2014 
The Notebook, based on the homonymous novel by Hungarian writer Ágota Kristóf, in a coproduction 
with Teatro Maria Matos. 
The parallel programme is still under construction but will certainly include a presentation by  
The Institute of Failure, an international think tank headed by Tim Etchells and Matthew Goulish  
that dedicates itself to the documentation and study of human failure.

FORCED ENTERTAINMENT
QUIZOOLA!

Quizoola! é um espetáculo de longa duração com base em duas mil 
perguntas de Tim Etchells. A peça dura seis horas e os espectadores 
são livres de chegar, partir e voltar a qualquer momento. 
Três atores com maquilhagem de palhaço esborratada vão-se revezando 
na escolha de perguntas e improvisando respostas em palco, imprimindo 
assim uma energia viva e crua à peça. A forma e conteúdo de cada 
apresentação de Quizoola! permanece num equilíbrio negociado ao vivo 
entre os atores e o público. À medida que novas perguntas são lançadas 
e novas respostas inventadas, o ambiente altera-se imprevisivelmente, 
passando de uma comédia ligeira ou de um simples jogo de perguntas, 
a um escrutínio pessoal ou uma interrogação dura.  Quizoola! é um 
espetáculo que explora a nossa necessidade de controlo das miríades 
realidades e factos do nosso mundo e demonstra o que sabíamos há 
muito: um tolo pode fazer tantas perguntas numa hora, que um sábio 
não poderia responder num ano.
Por ocasião do programa Artista na Cidade, Quizoola! será apresentado 
em português por um elenco lisboeta.

Quizoola! is a durational performance based on a text of 2000 questions by  
Tim Etchells. The piece lasts six hours and — as in other durational works by 
 the company — the audience are free to arrive, depart and return at any point. 
Performed by a team of three actors in smeared clown makeup, the players/
performers take turns choosing questions from the text and making up answers on stage, 
lending the piece a live energy. The shape and content of each Quizoola! performance 
hangs in the balance, negotiated live between players and the audience. As new questions 
are chosen and new answers made up, the mood shifts from low comedy to personal 
scrutiny to harsh interrogation and intellectual hairsplitting.
Quizoola! has been staged in a series of evocative and sinister environments, ranging 
from cellars and basements to changing rooms of abandoned gymnasia, scenery 
building workshops and railway arches.
On the occasion of the programme Artist of the City 2014, Quizoola! will be presented 
in Portuguese by a cast of actors from Lisbon. 
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Criação / Conceived and devised by 
Forced Entertainment
Texto / Text 
Tim Etchells, Forced Entertaiment
Desenho de luz e cenário / Design and Lighting Design 
Richard Lowdon
Encomenda / Commissioned by 
Lois Keidan, Catherine Ugwu / ICA Live Arts & National Review Of Live Art 

FORCED ENTERTAINMENT
DIRTY WORK / TRABALHO SUJO

“O primeiro ato abre com cinco explosões nucleares enormes. Um 
homem entrega uma carta na morada errada, causando meses de 
confusão e infelicidade. Há cenas de traição, amor e grande angústia. 
Há cenas de morte, loucura e emboscada. Toda a cidade de Doncaster 
está parada no trânsito. Toda a cidade de Dortmund está coberta de 
folhagem. O céu escurece e o silêncio impõe-se.”
Num pequeno palco de madeira, envoltos em cortinas esfarrapadas, 
dois intérpretes colaboram ou competem numa tentativa de imaginar e 
descrever uma peça do tamanho do mundo: incrivelmente vasto, variado, 
feio, impossível. Acompanhado de sons de piano num gira-discos 
obsoleto, o espetáculo convoca um elenco imaginário de milhares de 
pessoas para explorar o mundo e a vida real. 

“Act One begins with five great nuclear explosions. A man delivers a letter to the 
wrong address, causing months of confusion and unhappiness. There are scenes of 
betrayal, romance and great anguish. There are scenes of death, folly and ambush. 
The whole of Doncaster is grid-locked with traffic. The whole of Dortmund is 
overgrown with foliage. The sky grows dark and silence falls.”
Set on a tiny wooden stage with ragged curtains, Dirty Work involves two performers 
who alternately compete and work together to imagine and describe a performance as 
big, as varied, as ugly and as impossible as the whole world. Summoned in text alone, 
accompanied by the sound of piano on a battered record player, this performance — 
with an imaginary cast of thousands — explores a world in which real life is so often 
presented as spectacle.

Criação / Conceived and devised by 
Forced Entertainment 
Encenação / Direction 
Tim Etchells
Interpretação / Performers 
Robin Arthur, Claire Marshall, Cathy Naden 
Texto / Text 
Tim Etchells/Forced Entertaiment 
Cenografia / Design  
Richard Lowdon 
Desenho de luz / Lighting Design 
Nigel Edwards 
Banda sonora / Soundtrack 
John Avery / found sources
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SIGHT IS THE SENSE THAT DYING  
PEOPLE TEND TO LOSE FIRST /  
A VISÃO É O SENTIDO QUE OS MORIBUNDOS  
TENDEM A PERDER PRIMEIRO
TIM ETCHELLS

“Meias são luvas para os pés. A neve é fria. Água é a mesma coisa do 
que gelo. Na América, tudo é maior. A América é um país. A Coreia 
também é um país. Há homens que têm sex appeal. Os cegos não vêem 
nada. Ladrões são pessoas que entram em casas e tiram coisas que não 
lhes pertencem. O nevoeiro é como o fumo, mas acontece sem fogo. O 
telefone é uma invenção maravilhosa. Um rato morto às vezes é referido 
como um especimen. É difícil definir o amor.”
Sight is the Sense that Dying People Tend to Lose First  é um monólogo 
que salta de tema em tema, sem lógica aparente senão a associação 
livre, procurando e falhando redondamente a explicação do mundo. A 
ingenuidade e a ambição disparatada do empreendimento fazem de Sight 
is the sense... uma exploração cómica do absurdo da consciência e do 
seu horror perante a impossibilidade de se apropriar de tudo o que está 
à sua volta. É uma taxonomia pessoal, movediça e necessariamente 
imprecisa do mundo, que parece ter sido criada para ou por uma criança, 
um psicótico ou um marciano.
 
“Socks are gloves for the feet. Snow is cold. Water is the same thing as ice. In America 
things are bigger. America is a country. Korea is also a country. Some men have sex 
appeal. Blind people cannot see anything. Burglars are men that go into houses and 
take things which do not belong to them. Mist is like smoke but it comes without fire. 
The telephone is an amazing invention. A mouse that is dead is sometimes referred to 
as a specimen. Love is difficult to describe.”
Sight is the Sense that Dying People Tend to Lose First is a long free-associating 
monologue that tumbles from topic to topic to create a vast, failing iteration and 
explanation of the world. Comical in its apparent naivety and preposterously 
encyclopaedic in scope Sight is the Sense... explores the absurdity and horror of 
consciousness as it tries and fails to seize and define everything that it encounters. A 
shifting, personal and decidedly imprecise taxonomy, the project might be thought of 
as an explanation of the world as if for (or by) a child, a psychotic or a Martian.

Texto e Encenação / Text and Direction 
Tim Etchells 
Interpretação / Performer 
Jim Fletcher 
Assistência de Encenação / Direction Assistance 
Pascale Petralia 
Desenho de Luz / Lighting Design 
Nigel Edwards 
Produção / Production 
Forced Entertainment 
Encomenda / Commission 
Tanzquartier (Viena)
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FORCED ENTERTAINMENT
VOID STORY / HISTÓRIA VAZIA

Void Story segue um casal acossado na sua fuga atribulada através 
das ruínas da cultura contemporânea. Navegando por uma sucessão 
de paisagens urbanas aterradoras, os protagonistas da história são 
assaltados, mordidos por insetos, perseguidos por túneis subterrâneos, 
escondidos num transporte refrigerado, alojados em hotéis assombrados 
e abandonados em ruas vazias e feiras bizarras. É uma viagem numa 
noite intensa sem estrelas. 
A peça é apresentada como uma emissão de rádio. Sentados em mesas, 
os intérpretes viram as páginas do guião, dobram as vozes e criam 
efeitos sonoros. Ao mesmo tempo, o palco é ocupado pela projeção do 
storyboard de uma versão cinematográfica impossível da inquietante 
história de Tim Etchells. Void Story acontece algures entre os diálogos 
ao vivo, os efeitos sonoros e as imagens em colagem que tentam ilustrar 
a narrativa.

Void Story follows a beleaguered pair of protagonists on a rollercoaster ride through 
the decimated remains of contemporary culture. Navigating one terrible cityscape 
after another, mugged, shot at and bitten by insects, pursued through subterranean 
tunnel systems, stowed away in refrigerated transport, shacked up in haunted hotels 
and lost in wildernesses, backstreets and bewildering funfairs, they travel to the 
centre of a night so intense that there are no stars to be seen. 
Forced Entertainment perform the bleak and comical contemporary fable of Void 
Story as if it were a radio play, sitting at tables, turning the pages of the script, ‘doing’ 
the requisite voices and adding in sound effects for gunshots, rain and bad phone-
lines. Simultaneously the otherwise empty stage is dominated by a series of projected 
images, a storyboard for an impossible movie-version of Tim Etchells’ uniquely 
unsettling text. Somewhere between the live dialogue, the recorded sound effects and 
the collaged images attempting to visualise the narrative, is where Void Story actually 
takes place.

Texto, Imagens, Encenação / Text, Images, Direction 
Tim Etchells 
Interpretação / Performers 
Robin Arthur, Richard Lowdon, Cathy Naden and Terry O’Connor 
Cenografia / Design 
Richard Lowdon 
Som, Música / Sound, Music 
John Avery 
Desenho de Luz /  Lighting Design 
Nigel Edwards 
Produção / Production 
Ray Rennie e Elb Hall 
Interpretação / Performers storyboard 
Rajni Shah and Chris Williams, Kaya Freeman, Nigel Edwards,  
Jim Fletcher, Bob Clarke, Will Waghorn, Vlatka Horvat 
Assistência / Assistance Photoshop  
Stephanie Wong e Graeme Stonehouse 
Void Story foi criado para was made for 
SPILL 09 
com o apoio de / with support from 
Tanzquartier (Viena) e Tate Media
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FORCED ENTERTAINMENT
THE NOTEBOOK / O CADERNO

A nova criação de Tim Etchells com os Forced Entertainment é baseada 
no galardoado romance Le grand cahier (1986) da escritora húngara 
Ágota Kristóf. 
Numa linguagem simples e direta, a narrativa apresenta a história de 
duas crianças, irmãos gémeos, evacuadas da ‘Grande Cidade’ durante 
a Segunda Guerra Mundial e realojadas até ao fim do conflito na 
empobrecida quinta da avó, na Hungria rural. Já traumatizados pela 
guerra, os gémeos são maltratados na aldeia da avó, sofrendo de abusos 
contínuos por parte dos vizinhos, do padre, dos comerciantes locais, dos 
soldados e oficiais do exército e da terrível figura da própria avó. 
Os gémeos são outsiders que lutam para entender o mundo. Falando a 
uma só voz, desenvolvem o seu próprio código de conduta e inventam 
maneiras para se adaptarem e sobreviverem num mundo hostil, 
caracterizado pela desintegração das instituições: o Estado, a Igreja e o 
Exército. Numa leitura superficial, parecem estranhos e disfuncionais, 
mas na realidade são moralistas que tentam viver segundo princípios 
consistentes num mundo cruel e descaradamente oportunista. 

In 2014 Forced Entertainment plans to produce a performance based on the award 
winning novel The Notebook (1986), by Hungarian writer Ágota Kristóf.
Told in a reduced, highly economical language, it tells the story of two children – 
twin brothers – evacuated from ‘Big Town’ during World War II and relocated to the 
Hungarian countryside to stay at their impoverished grandmother’s farm until the 
cessation of the conflict. Already traumatised by the war, the twins are subjected to 
constant abuse in the grandmother’s village – encountering trouble and violence via 
neighbours, the Priest, local shopkeepers, various soldiers and military officers who 
pass through and, of course, the formidable figure of the grandmother herself.
The narrator twins, never named in the text, are outsiders, living and struggling to 
understand the world by their own private code, inventing their own ways to cope and 
survive as best they can in a society in which corruption and depravity of all kinds 
prosper in the disorganised, dissolving empires of the Church, the army and the state.. 
Whilst at first reading they may seem simply strange and dysfunctional, they are, in 
fact, struggling moralists, trying to live by consistent principles in a world given over 
entirely to vice, cruelty and opportunism.

Encenação / Direction 
Tim Etchells
Interpretação / Performers 
Richard Lowdon, Robin Arthur
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TIM ETCHELLS AND MATTHEW GOULISH
INSTITUTE OF FAILURE

Situado na indefinível fronteira entre a ironia e a seriedade, Institute 
of Failure dedica-se ao estudo, documentação e teorização do erro, 
presente em todos os aspetos da atividade humana. 
Através do seu website e de apresentações ao vivo ocasionais, Institute 
of Failure é um think tank cujas preocupações se resumem nas seguintes 
questões: O que é uma falha? Como é que se falha? Porque é que se 
falha? Qual é o papel do fracasso nas dimensões psíquica, cultural e 
social da humanidade?
Liderado por Tim Etchells (Forced Entertainment) e Matthew Goulish 
(Goat Island) e apoiado numa equipa de Eruditos Honorários, esta 
iniciativa pretende mapear as diferentes facetas do erro contemporâneo 
numa abordagem transdisciplinar, explorando áreas como os erros 
arquitetónicos, as relações que não funcionam, meios de comunicação 
que se tornam obsoletos ou que entram em decadência, falhanços 
desportivos, a natureza das catástrofes, etc.
No seu website, The Institute of Failure disponibiliza os seus arquivos, 
apresenta informação sobre as atividades que realiza e reúne recursos e 
links para outros materiais relacionados com o seu objeto de estudo.

Situated on the ungraspable border between deadpan irony and high seriousness, the 
Institute of Failure dedicates itself to the documentation, study, and theorisation of 
failure as it occurs in all aspects of human endeavour.
Existing as a website and through occasional live presentations, the Institute of Failure 
is a think-tank whose concerns may be summed up in the following questions: What 
is failure? How do things fail? Why do things fail? What is the part of failure in the 
psychic, cultural and social landscape of human-kind?
Headed by Tim Etchells (Forced Entertainment) and Matthew Goulish (Goat Island) 
and backed by a team of Honorary Scholars the Institute aims to map the face of 
contemporary failure in avowedly cross-disciplinary style, exploring areas such as 
architectural failures, relationships that fail, obsolete, dead or ‘failed’ media, sporting 
failures, the nature of ‘the catastrophe’ etc.
The Institute of Failure website presents the archives of the Institute, provide 
information about forthcoming activities and gather resources and links to other 
materials concerning the object of its study. 
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MAIO 2015 
MAY 2015
CULTURGEST

pAnos – pAlCos noVos 
pAlAVrAs noVAs

PANOS - palcos novos palavras novas é um projeto da Culturgest que alia o teatro 
escolar e juvenil às novas dramaturgias, inspirando-se no programa Connections do 
National Theatre de Londres. Todos os anos há peças novas escritas de propósito 
para serem representadas pelos atores adolescentes das dezenas de grupos de 
todo o país que se inscrevem e participam no projeto.
Já escreveram para os PANOS autores como Jacinto Lucas Pires, Armando Silva 
Carvalho, Patrícia Portela, Tiago Rodrigues, André e. Teodósio, Rui Cardoso Martins, 
Alex Cassal, Lola Arias e Gonçalo M. Tavares. E traduziram-se textos, entre outros, 
de Mark Ravenhill, Ali Smith, Letizia Russo, Dennis Kelly, Abi Morgan ou Katori Hall.
Tim Etchells será um dos três autores a escrever para a décima edição dos PANOS, 
numa coencomenda com o Connections. O texto será desenvolvido durante o 
ano de 2014 e trabalhado com os encenadores dos grupos juvenis em workshops 
orientados pelo próprio Tim Etchells, tanto em Londres como em Lisboa. Em maio 
de 2015, um festival na Culturgest apresentará dois espetáculos por cada texto; 
será publicado um volume com as três peças.

PANOS - palcos novos palavras novas is a Culturgest project that links school and youth theatre 
with new writing, inspired by the National Theatre Connections programme. Every year new plays 
are commissioned to be performed by the teenage actors of the dozens of groups from all over the 
country signing up to participate in the project.
Writers such as Jacinto Lucas Pires, Armando Silva Carvalho, Patrícia Portela, Tiago Rodrigues, 
André e. Teodósio, Rui Cardoso Martins, Alex Cassal, Lola Arias and Gonçalo M. Tavares have 
already written for PANOS. And plays by Mark Ravenhill, Ali Smith, Letizia Russo, Dennis Kelly, Abi 
Morgan and Katori Hall, among others, have been translated.
Tim Etchells will be one of the three authors writing for the tenth edition of PANOS, in a co-
commission with Connections. The script will be developed over 2014 and explored with the youth 
group directors in workshops facilitated by Tim Etchells himself, both in London and in Lisbon. In 
May 2015, a festival at Culturgest will present two productions of each play; a book with the three 
scripts will also be published.
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2014
ALKANTARA FESTIVAL

CityBooK lisBoA

Citybooks é um projeto europeu que liga um número de escritores e fotógrafos 
internacionais a uma selecção de cidades no continente e para lá dele. O resultado 
é uma surpreendente colecção de retratos de cidades, estimulantes e subjectivos, 
que refletem a complexa identidade de uma retalhado puzzle cultural. Até agora 
existem Citybooks sobre Bucareste (Roménia), Charleroi (Bélgica), Chartres 
(França), Ghent (Bélgica), Grahamstown (África do Sul), Graz (Áustria), Lublin 
(Polónia), Ostend (Bélgica), Semarang (Indonésia), Sheffield (UK), Skopje (República 
da Macedónia), Tbilisi (Geórgia), Turnhout (Bélgica), Utrecht (Países-Baixos), Venice 
(Itália) e Yerevan (Arménia).
Até ao final de 2014, o Alkantara acolhe a concretização do Citybook Lisboa. Para 
além de Tim Etchells, que escreverá um texto sobre a cidade, participarão também 
Dulce Maria Cardoso, José Maria Vieira Mendes, Patrícia Portela, Sus Van Elzen e 
a fotógrafa Maria Fialho. O Citybook Lisboa ficara disponível como livro, em versão 
digital e podcast em português, inglês, neerlandês, francês e alemão.

Citybooks is European project that links international writers and photographers to a selection of 
cities across the continent and beyond. The result is a collection of subjective and stimulating city 
portraits that reflect the complex identity of a cultural patchwork. Up till now there are Citybooks 
on Bucharest (Romania), Charleroi (Belgium), Chartres (France), Ghent (Belgium), Grahamstown 
(South Africa), Graz (Austria), Lublin (Poland), Ostend (Belgium), Semarang (Indonesia), Sheffield 
(UK), Skopje (Republic of Macedonia), Tbilisi (Georgia), Turnhout (Belgium), Utrecht (Netherlands), 
Venice (Italy) and Yerevan (Armenia). 
Between now and the end of 2014, Alkantara will host the conception of a Lisbon Citybook. Besides 
Tim Etchells, who will write a texto about the city, the following artists will participate:  Sus Van 
Elzen, Dulce Maria Cardoso, José Maria Viera Mendes, Patrícia Portela and photographer Maria 
Fialho. The Lisbon Citybook will be available as a book, webtext, e-book and podcast in Portuguese, 
English, Dutch, French and German.

http://www.citybooks.eu/en/ 
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2014
COMPANhIA MAIOR 

tim etChells/JorGe AndrAde

A Companhia Maior associa-se à bienal Artista na Cidade 2014 e desafia o artista 
Tim Etchells a escrever um texto original para esta equipa de intérpretes maiores 
de 60 anos, que será dirigido pelo encenador português Jorge Andrade.

Companhia Maior joins the biennial Artista na Cidade 2014 in challenging the artist Tim Etchells 
to write an original text for the team of performers over 60 years old, which will be directed by the 
Portuguese director Jorge Andrade. 
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15 FEVEREIRO A 26 ABRIL
15TH FEBRUARY TO 26TH APRIL
CARPE DIEM ARTE E PESQUISA

eXposiçÃo ColetiVA /  
eXhiBition (GroUp shoW)

END OF STORY (NEON SIGN, 2012)
FADE TO BLACK (NEON SIGN, 2012) 

O ciclo de exposições Carpe Diem Arte e Pesquisa acolherá, em fevereiro – 
juntamente com cinco outros projetos artísticos –, o projeto Artista da Cidade de 
2014, Tim Etchells.
Tim Etchells alterna entre a performance, as artes visuais e a ficção, com uma 
especial preocupação pelas questões da identidade contemporânea e experiência 
urbana, a relação com a ficção e os media, bem como os limites da representação, 
especialmente no que diz respeito à linguagem.
Ao trabalhar com diversos meios e contextos criam-se novas possibilidades, 
permitindo-lhe abordagens distintas às ideias alternando a perspectiva sobre os 
temas e experiências ao longo da sua investigação.
Nos últimos 6 anos, Etchells criou um corpo de trabalho em néon e LED explorando 
aspectos contraditórios da linguagem de forma lúdica e poética.

“Sinto-me atraído pela velocidade, clareza e vivacidade com que a linguagem 
comunica uma narrativa, imagens e ideias e, ao mesmo tempo, pela sua propensão 
em criar uma campo rico em incerteza e ambiguidade.”

Infiltrando-se em galerias, esquinas de ruas, montras de lojas, coberturas de 
prédios e outras localizações, os trabalhos de Etchells são demonstrações simples 
mas intrigantes de frases, mensagens e instruções em néon e LED. Parecendo 
dirigir-se apenas ao espectador, Etchells procura criar momentos de introspecção 
e confrontos lúdicos com diferentes meios envolventes – galeria e rua – sendo o 
trabalho simultaneamente público e privado, atraindo cada pessoa que se depara 
com essa situação para um espaço de reflexão íntima.
Para o Carpe Diem Arte e Pesquisa, Tim Etchells escolheu duas peças em néon 
já existentes, de 2012 – End of a Story e Fade to Black – e instalou-as em espaços 
distintos no edifício.
No Carpe Diem, os artistas são desafiados a intervir no espaço – e sobre o espaço 
– do Palácio Pombal, com todas as suas especificidades e características. Neste 
contexto, Tim Etchells poderá desenvolver seu projeto artístico por duas vias 
distintas, ainda que ambas inevitavelmente relacionadas com a vivência e espírito 
do palácio: se, por um lado, o artista, após o contacto com o espaço, poderá 
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conceptualizar, conceber e executar uma peça, no palácio e para o palácio, num 
apelo ao trabalho em residência; por outro lado, poderá também adaptar uma obra 
sua, já executada, conferindo-lhe uma nova perspetiva, na integração e reintegração 
no espaço expositivo.

Carpe Diem Arte e Pesquisa will host in February – together with five other artist’s projects – the 
project of Tim Etchells, Artist of the City 2014.
Etchells work shifts from performance to visual art and fiction and concerns itself with questions 
of contemporary identity and urban experience, our relation to fiction and the media, as well as 
with the limits of representation, especially in respect of language. Working across different media 
and contexts opens up new possibilities and allows him to approach the ideas by different routes, 
shifting perspective on the themes and experiences under investigation. In the last 6 years Etchells 
has created a body of work in neon and LED exploring contradictory aspects of language in playful 
and poetic ways.

 “I’m drawn both to the speed, clarity and vividness with which language communicates narrative, 
image and ideas, and at the same time to its amazing propensity to create a rich field of uncertainty 
and ambiguity.”

 Infiltrating galleries, street corners, shop windows, rooftops and other locations the sign works 
Etchells has made spell out simple-but-intriguing phrases, messages and instructions in neon 
and LED. Appearing to address the viewer directly through these works, he is interested to create 
moments of thoughtfulness and playful encounter in different settings of gallery and street, the 
work is public but private at the same time, trying to draw each person that encounters it into a 
space of intimate reflection.
For Carpe Diem Arte e Pesquisa in February, Etchells has chosen two existing neon pieces from 
2012 – End of story and Fade to black – and installed them in locations in the building.
Carpe Diem challenges artists to work with – and about – the Palace Pombal regarding all its 
characteristics and specificities. In this context, Tim Etchells may develop his artistic project in two 
different ways, both of them concerned with spirit of the palace: in one hand, and after a personal 
contact with the space, the artist may conceive and execute a piece of art in Carpe Diem, working 
in residency; in the other, the piece can be an adaptation of his pre-existing work, integrated  in the 
space and,  therefore giving a new perspective with the instalation.
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1 JUNhO A 31 JULhO 
1ST JUNE TO 31ST JULY
CARPE DIEM ARTE E PESQUISA

pAlCos VAZios / empty stAGes
By / por tim etChells & hUGo GlendininnG

Empty Stages é um projeto fotográfico contínuo que junta imagens de palcos vazios 
em vários contextos – tascas, centros de conferências, teatros amadores, átrios de 
igrejas, teatros municipais, clubes de trabalhadores. Apresentando uma coleção de 
locais de apresentação temporariamente abandonados, a obra procura investigar o 
palco como um lugar de expectativa e iminência e convida o espectador a imaginar 
os vários eventos que podiam acontecer nestes sítios. Para a exposição de Lisboa, a 
coleção original será alargada com obras novas, fotografadas em Lisboa.
Primeira apresentação em Live Culture: Tate Modern 2003.

Empty Stages is an on-going photographic project cataloguing empty stages in a variety of 
contexts - pubs, conference centres, amateur theatres, church halls, city theatres and working 
men’s clubs. Through these temporarily deserted locations for performance, the work explores 
stages as spaces of imminence and expectation - inviting the viewer to imagine the different kinds 
of events that might take place in these locations. At the Lisbon exhibition, the original collection 
will be enlarged with a number of new works, photographed in Lisbon.  
First shown at Live Culture: Tate Modern 2003.

OUTUBRO/DEZEMBRO
OCTOBER/ DECEMBER
CARPE DIEM ARTE E PESQUISA / TEMPS D’IMAGES

VIDEO WORK

No contexto do festival Temps d’Images, Tim Etchells apresenta uma seleção das 
suas vIdeo-instalações. 

In the context of Festival Temps d’Images, Tim Etchells presents a selection of his video work.
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2014
ALKANTARA FESTIVAL / BRITISh COUNCIL

lisBon By soUnd / pelo som de lisBoA

Tim Etchells desenvolverá, também, o projeto Artista na Cidade digitalmente, 
criando ao longo do ano oportunidades para trabalhar com diferentes artistas.
Pelo Som de Lisboa convida quatro artistas de Lisboa a criar produções de som 
(5 a 10 minutos) referentes a lugares específicos e escolhidos da cidade. Estas 
criações vão dialogar com a cidade, debatendo como os mundos, digital e real, 
interagem. Estas criações poderão ser ouvidas online e in situ, podendo também 
ser descarregadas da plataforma digital. Paralelamente a cada peça sonora serão 
realizadas quatro curtas-metragens, também disponíveis online. Em cada uma 
destas curtas-metragens, um diálogo entre o artista convidado e Tim Etchells, 
levando mais além a peça sonora através da  reflexão e discussão.

Tim Etchells will extend and articulate the Artist of the City project digitally and create 
opportunities to work with different artists running through the year. 
Lisbon by Sound invites four Lisbon artists to create a 5 – 10 minute sound work relating to a 
specific location of their choosing somewhere in the city. These works 
will respond to the city and asks questions about how online and real world spaces can interact. 
The pieces will be available to download and listened to in situ at each particular location and, 
alongside the commissioned sound works, four short films will be made and published online; 
each a dialogue between the artist and Tim, a kind of continuation or extension of the sound piece 
through reflection and discussion.  

 
Produção / Production 
Tim Etchells, Forced Entertainment, Alkantara Festival 
Coprodução / Co-production 
Carpe Diem, Centro Cultural de Belém, Culturgest, EGEAC,  
Festival Temps d’Images, Maria Matos Teatro Municipal, São Luiz Teatro Municipal 
Encomenda / Comissioned by 
British Council
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2014
BRITISh COUNCIL

inBoX
Ferramenta de construção e de diálogo para o projeto Artista na Cidade e 
que disponibiliza parte do programa através de streaming (nomeadamente a 
performance And on The Thousandth Night, na Culturgest) bem como a produção e 
a partilha de conteúdo, documentando assim a actividade desenvolvida ao longo de 
todo o ano.

A building and dialogue tool for the Artist of The City where selected work will be available to 
watch through live streaming (specifically the durational performance And on The Thousandth 
Night in Culturgest) along with ongoing production and sharing of content to document the year-
long activity. 
 
Produção / Production 
Tim Etchells, Forced Entertainment, Alkantara Festival 
Coprodução / Co-production 
Carpe Diem, Centro Cultural de Belém, Culturgest, EGEAC,  
Festival Temps d’Images, Maria Matos Teatro Municipal, São Luiz Teatro Municipal 
Encomenda / Comissioned by 
British Council
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informAçÕes

Alkantara Festival
Calçada Marquês de Abrantes, nº99 
1200-718 Lisboa
Tel.: (+351) 213 152 267
www.alkantarafestival.pt
 
British Council
Rua Luís Fernandes, 1 – 3  
1249-062 Lisboa
Tel.: (+351) 210 456 210
www.britishcouncil.pt

Carpe Diem Arte e Pesquisa
Rua de O Século, 79, Bairro Alto,  
1200-433, Lisboa, Portugal
Tel.: +351 211 977102
www.carpediemartepesquisa.com
 
Centro Cultural de Belém
Praça do Império 1449-003 Lisboa
Tel.: (+351) 213 612 400
Bilheteira
Tel.: (+351) 707 303 000
Linha de Atendimento: 
(+351) 707 303 000 / 9h-23h
Bilheteira Online: 
www.ticketline.pt
www.ccb.pt 

Culturgest
Edifício Caixa Geral de Depósitos
Rua Arco do Cego 
1000-300 Lisboa
Bilheteira
Tel.: (+351) 217 905 155 /  
culturgest.bilheteira@cgd.pt
Bilheteira Online: 
Ticketline / Telefone: 
(+351) 707 234 234
www.culturgest.pt
 
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

 

Teatro Maria Matos
Av. Frei Miguel Contreiras, 52  
1700-213 Lisboa
Tel.: (+351) 218 438 800
Bilheteira
Tel.: (+351) 218 438 801 / bilheteira.
teatromariamatos@egeac.pt
www.teatromariamatos.pt
 
Teatro São Luiz
Rua António Maria Cardoso, 38,  
1200-027 Lisboa
Tel.: (+351) 213 257 640
Bilheteira
Tel.: (+351) 213 257 650 /  
bilheteira@teatrosaoluiz.pt e bilheteira online
www.teatrosaoluiz.pt
 
Temps d’Images
Rua da Horta Seca, 44 – 2º Dto. 
1200-221 Lisboa
Tel.: (+351) 213 230 074 / duplacena@
duplacena.com
www.tempsdimages-portugal.com
 

imprensA  
Mariana Botelho 
marianabotelho@egeac.pt
+ 351 91 724 8803

Download do dossier de  
imprensa e fotografias em  
www.artistanacidade.com



WWW.ArtistAnACidAde.Com


