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inspirado no livro A Rainha do Norte de Joana Estrela
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Gustav Klimt

RESUMO
“Peça feliz e directa sobre a tristeza” é um projecto que parte de 
um encontro vital e próximo - com o público - para falar sobre os 
temas da tristeza e do isolamento.

Público alvo: adolescentes. Queremos centrar o foco nestas 

idades no sentido de começar a distinguir o que nos faz ficar tristes 

e porque é que vale a pena viver. O que pode ser aprofundado em 

qualquer idade, de forma a criar uma empatia com “todo o 

público”. 

Rider técnico e implantação: o tipo de sala não é uma 
limitação. Idealizado para uma sala estúdio, à alemã, mas 
outros espaços são considerados viáveis desde que tenham 
teia e permitam uma aproximação ao público.

Data prevista de estreia: Novembro de 2020.

Teatro Físico, Dança, Contador de Histórias

grupos escolares: 10 - 14 , 14 - 18 anos

famílias: > 8 anos

lotação: 100 (ideal), 150 (máximo)



  

A Rainha do Norte, 
Joana Estrela

APRESENTAÇÃO 
     Este é um projecto criado para dois actores, que se encontram 

em cena com um  frigorífico para contar uma história sobre a 

tristeza, num evento que se quer feliz, vibrante, cheio de 

vida. A peça quer criar uma relação directa com o público e 

envolvê-lo na descoberta do conto “A Rainha do Norte” e da 

sua questão central - como ultrapassar a tristeza clínica? – à 

volta da qual rodopiam outras questões:

 Como é ser estrangeiro ou diferente? 

 Como gerimos a solidão e o isolamento? 

Invoca-se a necessidade de olhar a tristeza e a depressão de frente, como algo que faz parte da vida e que apela à necessidade de 

activar o corpo, a memória, a imaginação, o humor e uma maior escuta do outro. 

Uma peça para adolescentes a pensar num público heterogéneo, interessado em praticar as coisas pelas quais vale a pena viver.



  

A LENDA DAS AMENDOEIRAS EM FLOR

Há muitos e muitos séculos, antes de Portugal existir e quando o Al-Gharb pertencia aos árabes, reinava em Xelb, a futura 

Silves, um famoso Rei Mouro, que nunca tinha conhecido uma derrota. 

Um dia, entre os seus prisioneiros, vê uma linda princesa loira e nórdica, que liberta e a quem pede casamento. 

Foram felizes durante algum tempo, mas um dia a bela princesa do Norte caiu doente. Um velho cativo das terras do Norte 

pediu para ser recebido pelo desesperado rei e revelou-lhe que a princesa sofria de nostalgia da neve do seu país distante. A 

solução estava ao alcance do rei mouro, pois bastaria mandar plantar por todo o seu reino muitas amendoeiras que, quando 

florissem, as suas brancas flores dariam à princesa a ilusão da neve e ela ficaria curada da sua saudade.

 E o Rei assim fez...



  

a rainha do norte
No livro da Joana Estrela, a Lenda das Amendoeiras está cheia de drama e 

humor. Sublinha a cor africana do Rei Mouro aumentando o contraste da 

relação dos dois apaixonados. O que traz a distância não é a cor mas a 

doença e o isolamento. Apresenta o tema da tristeza clínica com humor, 

colocando ênfase no debate entre os clínicos, como outra doença qualquer, 

de forma a normalizar o problema. Satiriza a impotência dos clínicos, 

através da sua falência. Realça a ideia de cura como um processo. 

O Rei acaba por estimular o processo de cura ao plantar amendoeiras. 

Uma reacção dinâmica, geradora de movimento, que causa uma mudança 

na paisagem externa que se reflecte na paisagem interna... um acto 

mágico!

Os actos mágicos remetem-nos para a Psicomagia de Alejandro 

Jodorowsky, em que, à semelhança do processo artístico, uma 

associação simbólica e uma acção poética no exterior do paciente 

induzem à cura do corpo.



  

UMA RELAÇÃO DIRECTA COM O PÚBLICO

Propomos uma peça com dois níveis de acção: o primeiro altamente directo, hospitaleiro e festivo e o segundo poético, 

misterioso, imagético. 

Queremos um encontro genuíno, directo, de pessoas com pessoas, mas também vital, cheio de ritmo, onde iremos sentir a 

necessidade de “parceria” e “empatia” com o público. 

Este ritmo é fundamental para os nossos narradores, que são também, num outro plano, o Rei Mouro e a Rainha do Norte.

Para além do seu lugar de público, aos espectadores são dadas funções concretas no contar da história, para deixar claro que a 

escuta e a reacção são importantes, desbloqueando e activando o lugar desta história. 



  

A TRISTEZA CLÍNICA, A POESIA, O HUMOR: 
UM FRIGORÍFICO
Há objectos tão grandes que uma vez presentes no espaço é impossível 

fingir que não estão lá. Como a própria tristeza quando ela é clínica: não é 

possível fingir que ela não existe. 

O frigorífico torna-se um objecto fundamental à volta do qual se desenrola o plano da 

ficção (por oposição ao plano da comunicação directa com o público, mais informal). Um 

plano que tem liberdade poética e simbólica.

O frigorífico põe na acção alguns dos subtemas que rodopiam à volta deste conto: “a 

falência do corpo-máquina”, “a necessidade de um problema concreto para apoiar um 

problema mais difícil de exprimir”.

Apesar de ter um dentro e um fora como o corpo, faz uma oposição clara ao corpo-

humano. Traz na sua presença um contraste. Permite-nos ir de um humor lacónico, 

mais quotidiano, a um humor mais absurdo e onírico, pelo jogo que se estabelece 

com ele. 



  

OBJECTIVOS: IDEOLOGIA E MUDANÇA SOCIAL
Aponta-se para... um dispositivo cénico festivo e acolhedor: uma atmosfera de confiança e de empatia com o 

público, mas também de surpresa e revelação.

Aponta-se para ... um trabalho de detalhe, de rigor físico e composicional.

Aponta-se para ... o lugar onde todos estes opostos convivem: o homem e a mulher, o preto e o branco, o afro e 

o nórdico, a alegria e a tristeza, o corpo e a máquina. 

Aponta-se para ... o que nos tolhe os movimentos ou nos isola, para sair de uma lógica competitiva, do bom e 

do mau, do sucesso e do falhanço, que obceca a nossa vida quotidiana e contemporânea. 

Aponta-se para ... os momentos em que não sabemos o que fazer com a diferença (ou a mudança) e 

momentos em que não conseguimos articular uma nova experiência, priorizando o humor, o auto-humor, numa 

lógica da escuta, do prazer e da empatia.



  

METODOLOGIA E PROJECTO PEDAGÓGICO
Os Viewpoints ou Pontos de Vista Cénicos são uma ferramenta de composição a partir da improvisação e do movimento, que 

permitem a um colectivo gerar material teatral de forma corajosa e intuitiva. Apoiam a ligação de diferentes materiais cénicos e 

diferentes linguagens, numa lógica de composição e montagem. Jaime Mears e Joana Pupo colaboram há 3 anos, em formação e 

investigação com os Viewpoints, que ambas utilizam na articulação do triângulo: formação-investigação-criação. Este é o momento 

de levar a investigação desenvolvida para o contexto da criação.

Laboratórios e oficinas

Os Viewpoints são uma ferramenta de escuta e de optimismo, que permite 

fortalecer e dinamizar os laços entre um colectivo e/ou uma comunidade. 

Propomos 2 formatos de laboratório durante a criação da peça mas também 

durante a itinerância, como forma de aproximação ao público:

Laboratório de Movimento, Criação, Dramaturgia – 20 horas.

Oficina de Movimento e Improvisação – 2h30.

Contacte-nos pf para mais informações.



  

EQUIPA
Ideia e proposta: Jaime Mears e Joana Pupo

(Inspirada no Livro A Rainha do Norte de Joana Estrela, ed. Planeta Tangerina.)

Encenação e dramaturgia: Joana Pupo

Co-criação e interpretação: Jaime Mears e Pacas

Espaço sonoro: António-Pedro

Espaço cénico e figurinos: Caroline Bergeron

Preparação física e movimento: Pepa Espiral Macua

Consultor Artístico: Pedro Fabião

Consultora Artística para a infância: Caroline Bergeron

Produção: Caótica

Produção Executiva: Patrícia Almeida e Catarina Carvalho

Pré-produção: Rei Sem Roupa e Joana Pupo

Apoios: República Portuguesa – Cultura / Direcção Geral das Artes, 

Polo Cultural das Gaivotas C.M.L., Biblioteca de Marvila

Agradecimentos: Joana Estrela, Planeta Tangerina, Elisabete Paiva, 

Gio Lourenço, Mauro Hermínio e Nádia Yracema.

An o s 5 0 , L ag o s, au to r de sc o nh e cid o .



  

 
BIOGRAFIAS

Joana Pupo, autora, encenação, dramaturgia 
                    

Tem o Mestrado em Teatro/Movimento, da E.S.T.C.; licenciada em Filosofia/FCSH-UNL; 

e formada em Teatro pelo Estudio Nancy Tuñon, em Barcelona. Foi selecionada para a 

École des Maitres em 2005 e convidada como assistente em 2006 e 2008, com Pippo 

Delbono e Enrique Diaz. 

Co-criadora e intérprete, destaca as recentes peças CORPO-MAPA-LIVRO (com Marina 

Nabais), O QUE É UMA COISA É (com Inês de Carvalho e Henrique Fernandes), 

HAPPINNESS & MISERY (com Marcia Lança e João Calixto). Colabora com Teatro 

Stabile delle Marche, Propositário Azul,  Casa da Esquina/Ricardo Correia, Graeme 

Pullyen, Sónia Barbosa, entre outros. Co-encenou com Catarina Santana, para o 

T.E.U.C., a peça VOSCH-VUSCH, UM BOSQUE EM MARCHA (a partir de Macbeth), 

Menção Honrosa no FATAL’12. Encenou ANTIGONA E A TERRIVEL INOCENCIA (Teatro 

do Bairro, 2018) e outras peças em âmbito académico. Formadora em ESTAL, EVOE, 

IDS, CEM. 



  

Jaime Mears, autora, co-criadora e intérprete                                            

Formou-se no Instituto Nacional de Arte Dramática em Sydney (AUS) e durante sete anos foi actriz 

na Companhia de Teatro de Sydney, na Televisão Australiana e diversos filmes. Veio para a Europa 

(com a Mike Walsh Performing Arts Fellowship 2008 e a Churchill Fellow 2008), onde durante dois 

anos foi assistente de Phillippe Gaullier. Seguiu diversos workshops com SITI Company (NY), Keith 

Johnstone (UK) e Complicité (UK), ao abrigo das bolsas Marten Bequest 2010 e Ian Potter Artistic 

Grant 2010. Em 2010, veio para Portugal e criou a companhia REI SEM ROUPA, com a qual criou a 

peça MAU, LOBO, MAU (com Trygvy Wakenshaw e John Mowat) e co-encenou CABRA CEGA (em 

co-produção com a Circolando). Colabora com Radar 360º, Teatro do Frio, Teatro Nacional São 

João, Filmes do Tejo e Herlenquin Theatre (DE).  Formadora em ESMAE, ESTAL, ACT, EVOE e 

também no Reino Unido, Alemanha e Rússia. 

Pacas, co-criador e intérprete
Formado como bailarino e cantor em Angola, chega a Portugal em 1992. Formador na 

Companhia de Dança de Lisboa e no Estúdio 7ª Posição. Colabora com Filipe Mukenga, 

Tabanka Djaz e Don Kikas. Integra a Banda THEY MUST BE CRAZY.

Integra, desde 2005, a Operação Nariz Vermelho como Doutor Palhaço. Faz formação 

contínua, na área do clown e do jogo, com: Sérgio Claramont, Angela de Castro, Michael 

Christinson, Amy Hatab, Deborah Caufman, Pepa Diaz-Meco, John Mowat, Michael 

Christinson, Carlos Garcia e Lonrenz Wenda. Colabora pontualmente com a TV 

Angolana. Integra, desde 2006, o grupo coral gospel Gerações e está a produzir o seu 

primeiro álbum a solo.



  

António-Pedro, espaço sonoro

Desenvolve a sua actividade entre a música, o cinema e as artes performativas. Apresenta-se ao vivo com “Sopa nuvem – um thriller gastronómico” 

(prémio MOMIX 2014), “Filmes Pedidos” e “Poemas para Bocas Pequenas”, projeto editado pela BOCA e presente no catálogo White Ravens 2016. 

Apresenta regularmente o seu trabalho em Portugal, França, Espanha, Itália, Bélgica, Alemanha, Brasil, Sérvia-Montenegro, Irlanda, País de Gales, 

Macau e Moçambique. Colabora regularmente com outros criadores, compondo para filmes de Ivo M. Ferreira, Margarida Leitão, Edgar Medina e 

Leonor Noivo e espectáculos de Filipa Francisco, Vera Mantero, Caroline Bergeron, Cie Sac a Dos, O Bando ou Teatro Meridional. Tocou e gravou 

com João Afonso, Camané, Clara Andermatt, Sílvia Real, João Lucas, Fernando Mota ou Artistas Unidos. É codiretor da Companhia Caótica, onde 

procura interligar cinema, música e artes cénicas.

Caroline Bergeron, espaço cénico e consultoria artística para a infância

Em Portugal desde 2005, encena regularmente para a Companhia Ópera do Castelo de Catarina Molder. Directora artística da Comapnhia Caótica, 

onde cria vários espectáculos e oficinas que ligam as artes plásticas, o teatro e as marionetas. Criou ou encenou King Pai, Sopa Nuvem, Na Barriga, 

A Grande Invasão. Foi co-directora do Tof Théâtre (Bélgica) durante 10 anos, onde foi co-autora e atriz em Camping Sauvage, Cabane e 

Patraque. As suas criações receberam os prémios Pierre Thonon, Prix du Ministre des Arts et des Lettres de la Communauté Française de Belgique, 

Coup de Foudre da imprensa Belga, Prix de la ville de Huy, Grand Prix du Jury du Festival International de la Marionnette de Cannes, Aplaudiment 

FAD Sebastia Gash 2002 no Festival Internacional da Marioneta em Barcelona, MOMIX 2014 e Coup de Coeur do Festival Ourceanie 2014. 

Pepa Espiral Macua, preparação física e movimento

Formada no Centro de Artes Circenses e Urbanas da Cidade de Santa Fe (AR) e com Ana Woolf, do Odin Teatret. Recebe o prémio de Criação 

Coreográfica EL Cuerpo Todo (2014) com QUIASMA (2016). Artista residente na Escola Nacional de Circo E.N.C., no Rio de Janeiro, em 2016. Em 

Portugal, desde 2017, cria o projeto AS VOZES ... e é formadora no I.S.P.A. 

Pedro Fabião, consultor artístico

Estudou com Keith Johnstone, Philippe Gaulier, Ami Hattab, Jos Houben e Volker Quandt. Desde 2004, integra a Operação Nariz Vermelho. Fundou 

a Companhia Rei Sem Roupa, com a qual cria os seus espectáculos. É formador na Europa, Rússia, Austrália, Japão e EUA. Formado e associado 

da Sociedade Portuguesa de Psicodrama Psicanalítico de Grupo.



  

Caótica, estrutura de produção e de criação

Fundada, em 2009, pela encenadora-autora Caroline Bergeron e pelo músico-cineasta António-Pedro, a Caótica cria espectáculos, 

oficinas e filmes para público jovem, famílias e adultos, onde cruza teatro, música, cinema, marionetas e artes 

visuais.   ///   Criadores de um universo tão reconhecível quanto imprevisível – onde entrelaçam humor com poesia e ficção com 

realidade – António-Pedro e Caroline Bergeron partem muitas vezes das suas vidas para a vida dos espectadores, criando objectos 

artísticos que são veículos para uma verdadeira partilha.   ///   Acreditando que é nessa partilha que se cumpre o objectivo maior das 

suas criações, a Caótica é presença regular nos principais centros culturais e festivais em Portugal, para além de se apresentar 

regularmente lá fora: França, Itália, Bélgica, Espanha, Brasil e Macau.   ///   Sopa Nuvem, prémio “Melhor Espectáculo” do Festival 

Internacional MOMIX 2014 (França), circulou de 2011 a 2019 e foi visto por mais de 15 mil espectadores em mais de 100 

apresentações.   



  

 

Caótica
Rua do Arco do Marquês do Alegrete, 6, 3D
1100-034 Lisboa
+351 939 741 748
companhiacaotica@gmail.com
www.companhiacaotica.com

Catarina Carvalho
Produção
+351 910 054 187
prod.companhiacaotica@gmail.com

Manuela Tavares
Produção
+351 933 217 841
mtavares.companhiacaotica@gmail.com
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