
António-Pedro
Caroline Bergeron

Crevescer
Cinema-música-teatro
Dos 6 aos 125 anos
Lotação: 100



"Crevescer" é o tempo que passa e 
que faz do crescer envelhecer. É uma
reflexão em forma de espectáculo de um 
homem - que ainda não é velho mas 
também já não é novo - sobre este
processo contínuo que muda de nome
pelo caminho. Com o que há de comum
e de diferente entre crescer e envelhecer, 
com o que imaginamos ser quando
formos grandes e o que recordamos ser
quando fomos crianças.

Recorrendo de novo ao cinema, à música e à autobiografia, e 
continuando a nossa relação com a história do cinema, 
jogamos em “Crevescer” com a ideia de sequela. Sem ser
uma continuação de  “Sopa Nuvem” (2011) , em
"Crevescer" encontramos a mesma dupla de amigos, uns
anos mais tarde: António e o seu amigo Gonçalo. António, 
mais velho, está com uma neura comum nos crescidos mas 
incompreensível para as crianças: não quer fazer anos.

Link Trailer

https://vimeo.com/companhiacaotica/traila-crevescer


Motivações

As crianças vivem na expectativa de um futuro onde serão "grandes" e os adultos vivem na nostalgia da sua infância...
O que estará por detrás deste desejo de uma criança ser um adulto? Será que tem a ver com uma imagem de plenitude que só se alcança mais tarde? Que é fruto do
nosso olhar para com elas? De uma relação de poder?
E nós, os “grandes”? O que estará no centro e nas periferias desta dificuldade em envelhecer?
O desejo de falar deste tema surgiu na viragem para os 40, em que, em nós e à nossa volta, começámos a sentir o desconforto e a angústia de envelhecer. Como se até
aqui o tempo não contasse, como se não fosse tudo o mesmo processo que começa assim que nascemos e que se chama vida.
Encontrar uma forma de aceitar o processo de crescimento/envelhecimento de uma forma pacífica tornou-se para nós uma necessidade vital. Bem como resistir ao
paradoxo contemporâneo que nos rodeia por todos os lados: ao mesmo tempo que se sobrevaloriza a imagem de uma juventude idilicamente perfeita, as pessoas
vivem cada vez mais para além dessa época onde milagrosamente parece residir a felicidade...
É nesta busca, ao mesmo tempo artística e existencial, que procuramos encontrar em nós,
contributos para podermos todos continuar a “crevescer” em paz.



Direcção Artística António-Pedro e Caroline Bergeron
Conceção e dramaturgia António-Pedro, Caroline Bergeron e Gonçalo Alegria
Encenação e cenografia Caroline Bergeron

Interpretação António-Pedro, Rui Rebelo e Nuno Figueira
Interpretação-filme Rosa Vieira Avelino, Nicolas Brites, Carlos Nery,  

Paula Bárcia, Maila Dimas, Maria João Garcia,
Monsieur Gen, Maria Bárcia, Catarina Mota, Francisca                                                                                
Teixeira, Brigitte Degen, Nuno Pedro, Ricardo Freitas,                                                               
José Maria Lobo Antunes, Gaspar Vasques, 
Jorge Avelino e a voz de Cândido Ferreira

Direcção de Imagem Iana Ferreira
Câmara e fotografia Márcio Loureiro

Captação de som Nuno Morão
Pós-produção imagem Rui Carvalheira

Foley e pós-produção som Moz Carrapa
Figurinos filmes Mafalda Estácio

Realização e montagem filmes António-Pedro
Música António-Pedro, Gonçalo Alegria e Rui Rebelo

Video Mapping, desenho e
operação de luz, som e vídeo Nuno Figueira

Philosophe de service Dina Mendonça
Produção executiva José Miguel Rodrigues e Carina Lourenço

Difusão Internacional Alain Baczynsky
Produção Caótica

Ficha Artística



Uma encomenda do Centro Cultural de Belém/ Fábrica das Artes
Co-produção Teatro Municipal do Porto – Programa Paralelo
Apoio República Portuguesa-Cultura/DGArtes - Direcção-Geral das Artes,
Câmara Municipal de Lisboa, Bazar do Vídeo
Agradecimentos Escola Voz do Operário – Graça e a turma do 4º ano de 2016-2017, Externato Fernão Mendes Pinto, Escola Secundária Filipa de
Lencastre, Colégio Pedro Arrupe, Bárbara Ramires, Bárbara Rodrigues, Ângela Rebordão, Pedro Branco, Moz Carrapa, Susana de Matos Viegas, Maria
Remédio, Graça Vieira, Ricardo Avelino, Francisco Henriques, Gaspar, Laura e Violeta Estácio Henriques, Sonia Luz, Adriana Pardal, Fátima Fabião, Lana
Almeida, Ana Lázaro, Margarida Costa, Tomás Góis, Cilene Sendim, Osvaldo Estrela, Simão Gomes, Afonso de Portugal, Carlota Dieudonné, Francisca
Duarte, Rui Gomes, Aurélio Alegria, Daniela Vieitas, Eduardo Correia, Sílvia e Miguel Bentes, Claudine e Constant Deschenaux, Rafael Lopez, João Rapaz
Estreia Centro Cultural de Belém - Lisboa
Digressão Teatro Compo Alegre - Porto, 23 Milhas | Fábrica das Ideias – Gafanha da Nazaré, Centro Cultural Vila Flor – Guimarães, Centro Cultural de
Belém - Lisboa



Condições de Logística

- deslocações da equipa (4 pessoas) e cenário - carrinha Furgão de 12 m3 (de Lisboa)

- alojamento (4 singles)

- alimentação (4 pessoas)

- licenças necessárias para a apresentação pública do espetáculo

- 3 camarins

- equipamento técnico e equipa afeta ao mesmo durante os períodos de montagem

- 2 carregadores para ajudar na descarga da carrinha no início e para carregar no final / Desmontagem após a última apresentação

- divulgação e promoção



Esquema de luz



Esquema de cenografia



Cenário



Rider técnico

Montagem e Desmontagem
- 6h de montagem (2 Turnos) 
- 2h desmontagem

Nota: São necessários 2 carregadores para ajudar na descarga da carrinha no início e para carregar no final / Desmontagem após a u ́ltima apresentac ̧ão

Espaço cénico
- 10m x 10m (medidas ideais)
- 2 meios fundos para fecho de cena lateral 
- Ocultac ̧ão do espac ̧o / BO total 

Iluminaça ̃o
- Sinal DMX na re ́gie
- 50ch de dimmer
- 10 Recortes ETC S4 Jr 25o/50o 575w ou similar
- 12 Pc’s 1k ADB C101 ou similar
- 2 pontos de corrente directos para projectores
- Cablagem necessária à montagem do equipamento - 1 monitor VGA 

Vídeo
-Provide ̂nciado pela companhia



Rider técnico

Som
- Cablagem para ligação do PA (Companhia Caótica)
- Mesa de mistura com 16ch (min) e 2 aux
- 1 monitor de retorno
- 2 micros SM58
- 2 micros SM57
- 2 tripés de microfone tipo girafa
- 1 tripe médio
- 1 Dl box stereo
- 2 Dl box 
- 2 mini-jack/jack para ligação de periféricos (iPad +niPod)
- Cablagem necessária à montage do equipamento
- 2 colunas pré-amplificadas + cabo mini-jack/Jack (ver rider da festa)

Equipa Técnica
- 2 técnicos de luz para montage / 1 para acompanhamento do espectáculo
- 1 técnico de palco para montagem
- 1 técnico de som para montage e acompanhamento do espectáculo

Nota: 
- Deve haver um circuito de (220V) separado da iluminação para ligação de PA (Companhia Caótica) e Vídeo (Companhia Caótica);
- Todas as questões técnicas devem ser esclarecidas com a direcção técnica do espectáculo (Nuno Figueira +351 917384985 ou nunof.tec@gmail.com);
- O rider poderá sofrer alterações conforme as condições da sala de apresentação. 



Caso os espectadores passem pela sala da Festa a caminho da sala do
espectáculo, o “décor-festa” será montado durante o espectáculo por técnicos e
frentes de sala. A montagem é bastante simples - pôr toalhas, cortar fatias de
bolo e servir os copos, ligar a iluminação. No caso de não ser necessário o
público passar pela sala da festa, o décor será montado com a ajuda da equipa
do espectáculo antes do mesmo.
A estrutura de acolhimento é responsável pela limpeza das mesas, sala, copos e
faca utilizada para cortar o bolo.
A Companhia fornece os copos (150) e os guardanapos.
Qualquer dúvida ou dificuldade em cumprir este rider deve ser comunicada
atempadamente à Companhia para que se possam encontrar alternativas.

Rider da Festa Final

No final haverá uma pequena festa para equipa e espectadores - ela faz parte do espectáculo. Será realizada noutro espaço que não o da sala onde está a ser
apresentado o espectáculo, se possível contíguo, para que se possa fazer uma uma passagem rápida entre as duas salas.

Para esta Festa é necessário que a estrutura de acolhimento providencie:
- 2 ou 3 mesas para colocar os bolos e as bebidas;
- os bolos necessários para haver uma fatia para cada espectador/membro da equipa (podem ser bolos simples, sem cremes, de supermercado);
- sumos para haver 1 copo de sumo para cada espectador/membro da equipa;
- um sistema de som com potência suficiente para “ocupar” a sala de música ambiente - a este sistema (podem ser 2 colunas amplificadas, por ex.) será ligado
a um tablet ou computador fornecido pela Companhia;
- iluminação para a sala;
- um ponto de corrente com uma tripla para ligar candeeiro+luzes de natal+carregador de computador;



www.companhiacaotica.com

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

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

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

http://www.companhiacaotica/
mailto:companhiacaotica@gmail.com
mailto:prod.companhiacaotica@gmail.com
mailto:mtavares.companhiacaotica@gmail.com
http://www.facebook.com/companhiacaotica
http://www.instagram.com/caotica.caotica/
https://vimeo.com/companhiacaotica

