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Mulheres Andantes

No pós “Me Too”, a Caótica decidiu 
concretizar um projeto que estava a dormir 
nas suas prateleiras há vários anos e colocar, 
finalmente, a seguinte pergunta às mulheres: 
“o que é a feminilidade?”.

Esta pergunta seria o ponto de partida de um 
processo criativo onde mulheres de todas as 
idades, depois de serem despojadas das 
imposições sociais e culturais que 
inevitavelmente pesam sobre elas, iriam, 
livremente, reinventar a sua feminilidade. 



Inventar uma mulher a partir das características de cada uma.

1 encontro de 2 dias/conversas 
O  processo  irá  começar  por  conversas  entre  as  participantes 
orientado/provocado por Caroline Bergeron e Susana Alves, (ver       
bios)  e  um(a)  artista  escolhida(o)  em  função  da  sua  postura 
desafiante  relativamente  às  normas  habitualmente  atribuídas  à 
feminilidade.

1 residência de 10 dias

Construir uma mulher continuando a reflexão
As participantes irão projetar essa nova mulher numa forma física 
e plástica (por exemplo: escultura, figurino, marioneta) que teria 
como ponto de partida a sereia. Uma sereia por ter semelhanças 
fortes com o ser humano mas também pelas diferenças radicais 
que  permitem projetar  com mais  liberdade  tratando-se  de  uma 
figura imaginária. Durante a criação/construção dessas sereias à 
escala  humana,  aprofundando  a  reflexão  em  grupo,  as 
participantes serão levadas pelas orientadoras/provocadoras e a 
(o)  artista a  descobrir  novas dimensões a essa feminilidade que 
elas estão a inventar. 

Vestir a mulher inventada
O  objeto  construído  deverá  ser  vestido  ou  construído  numa 
plataforma com rodas ou seja:  permitir  à sua autora circular de 
forma integrada.  O objeto deverá ser concebido para permitir  a 
integração/extensão do corpo da sua autora na composição.

Expor a mulher inventada
Cada  residência  irá  culminar  numa  exposição/instalação  onde 
cada  obra  será  instalada  e  acompanhada  de  textos,  gravações, 
vídeos,  ou  de  objetos  que  retratam  momentos  de  reflexão  que 
pareceram relevantes às suas autoras no decorrer do processo de 
criação. 

Mulheres Andantes
No  final  de  cada  residência  as  participantes,  vestidas  das  suas 
obras,  serão  filmadas  a  andar,  e  serão  integradas,  em  pós 
produção,  num  filme  onde  parecem  estar  a  andar  em  ruas  de 
várias cidades do mundo.
Esses  filmes,  onde serão acrescentadas  cada vez  mais  Mulheres 
Andantes,  irão  ser  integrados  na  exposição  no  fim  de  cada 
residência.

O processo



Condições Logísticas e financeiras
Nº de participantes: 15
Duração: 
A residência divide-se em 2 etapas. Um primeiro período de 2 dias 
seguido de um segundo período de 10 dias,  inclui a inauguração 
da exposição. Idealmente o segundo período irá decorrer 1 mês 
depois do primeiro.

Transporte, alojamento e alimentação:
Residência 2 dias : 3 pessoas
Residência de 10 dias: 3 pessoas durante 10 dias e 1 pessoa 
durante 3 dias.

Espaço de trabalho: 
Um espaço único que possa juntar o grupo todo de +/- 12mx12m 
seria ideal, mas o grupo pode ser dividido em vários espaços se for 
necessário.
Mesas e cadeiras para 16 pessoas

Espaço para exposição sugerido: 
Palco de teatro, foyer de centro cultural, sala polivalente, ginásio.
(1 pessoa com habilidades técnicas para ajudar na montagem da exposição será necessária)



SUSANA ALVES

Vive e e trabalha em Lisboa. Licenciada em Psicologia Educacional (ISPA, 2006), com formação em Educação pela Arte (ISPA, 2006), Pedagogia da Dança (Forum Dança, 
2007) e Contadora de Histórias (com Elsa Serra, 2009). Fez o curso de Guias do Jardim Botânico de Lisboa (com Alexandra Escudeiro, 2009). Fez também várias formações 
na área da Gestão Financeira e Coordenação de projectos. Tem o diploma de Instrutora do Programa de Massagem nas Escolas (MISA, 2017). 
Desde 2005, colabora com diversos serviços educativos Culturgest, Museu Berardo, Jardim Botânico de Lisboa, Fábrica da Pólvora de Barcarena, Programa Descobrir da 
Fundação Calouste Gulbenkian, concebendo e orientando actividades de mediação cultural, projectos continuados com escolas e projectos com público NEE. Integrou a 
equipa de formadores do Programa de Mobilidade de Educadores,  do Programa Descobrir  da Fundação Calouste Gulbenkian,  sob a orientação da Maria de Assis 
Swinnerton. Fez parte da equipa do projecto EME Edifício Manifesto Educativo (Associação Cultural Renovar a Mouraria, 2011). Colaborou regularmente com outras 
estruturas culturais como a Jangada de Pedra (produção de apoio a espectáculos), a Editora Orfeu Negro (actividades de promoção da leitura), o espaço SOU (trabalho 
docente), o Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora (ateliers para crianças) e a Junta de Freguesia de Santo Estêvão (como dinamizadora voluntária de 
actividades para bebés). 
Vencedora do concurso AgirAmbiente (Gulbenkian, 2010) em coautoria com Maria do Carmo Rolo, com o projecto Sustenhabilidade. 
Co-criadora do projecto EPICENTRO, ambientes interactivos para pais e bebés, com Nuno Figueira e Rita Sales, (Culturgest, 2015/16). Criadora do projecto EntreLaços, 
instalação participativa de rua (2017) e o projecto Lixo-Luxo (2018) a convite do Largo Residências para o Festival BI.
Foi membro da associação Brincar a Pensar (filosofia para crianças).  É fundadora e administradora da ReCoSE (Rede dos Colaboradores de Serviços Educativos).  É 
fundadora da Cooperativa SOU Largo onde foi membro da direção entre 2011 e 2016.
É fundadora do Lugar Específico - Centro de Arte Educação e Comunidade (Alameda, Lisboa, 2019)

CAROLINE BERGERON

Formada nas Artes Plásticas na UQAM (Montréal, Canada)
Codiretora artística do Tof Théâtre (Bélgica) onde foi coautora , técnica de manipulação e atriz em “Camping Sauvage”, “Cabane”, “Patraque” e “Le Petit Bazard Érotik” . 
Foi autora, cenógrafa e encenadora de “Duelo”, “A Criatura” e “La reine 27”, todos produzidos pelo Tof Teatro. Programou e dirigiu as 2 edições do Festival “Des Pieds et 
des Mains”.

Fundou a Companhia Caótica em 2009 com António Pedro e encenou  e cenografou “Na Barriga”, “King Pai”, “Sopa Nuvem”( coautoria com António Pedro), “A Grande 
Invasão” e foi olhar exterior no “Filmes Pedidos” criado por António Pedro. Também é diretora artística do Festival Caótica.
Coproduções: Centro Cultural de Belém, Culturgest, Teatro da Guarda, Centro Cultural Vila Flor, Teatro Viriato, Teatro Municipal do Porto, Centro Cultural de Cartaxo, 
Teatro São Luis, Centre Culturel Pablo Picasso (França), Ligue de l’Enseignement de France.
Fora da Companhia Caótica: Autora e encenadora da “Bruxa Cati” da Companhia de Ópera do Castelo e co-encenadora de “Missão Impossível” e “A Flauta Mágica” da 
mesma companhia. No estrangeiro: Autora e encenadora de “Clac” da Compagnie de l’Échelle e co-autora e encenadora de “Petits Chaos” da mesma companhia.
Oficinas: Criou a oficina “Escrever sem Palavras”, “A Oficina da Sombra” e coordenou o conjunto de oficinas “Realidades de Contrabando” na Culturgest.

Em criação: coautora com António Pedro e encenadora em “Crevescer” (estreia no CCB em novembro 2017), encenadora de “Voo do Peixe (estreia no CCB em Dezembro 
2017) e colabora no “MAPA- Histórias de Mundos distantes” de Fernando Mota (estreia em 2018).

Prémios:  Prix “Pierre Thonon”, Prix du ministre des Arts et des Lettres de la Communauté Française de Belgique”, prémio “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.

BIOGRAFIAS



http://www.facebook.com/companhiacaotica
http://www.instagram.com/caotica.caotica/
https://vimeo.com/companhiacaotica

