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inacreditáveis, impossíveis e emara-
nhadas intrigas cinematográficas. Se se 
quisesse cartografar o estranho espaço 
da vivência contemporânea, isto – sendo 
ao vivo, com a sua autobiografia, o seu 
absurdo e as suas amostras de vida quo-
tidiana – talvez fosse mesmo a maneira 
de o fazer.

Se calhar o que mais nos interessa é a 
forma como uma narrativa incompleta 
é sempre preenchida, ou imaginati-
vamente completada pelo público. Ao 
criar uma situação na qual (ou da qual) 
volteiam e se formam muitas narrativas, 
The Coming Storm é em certa medida a 
coisa mais esquiva que fizemos desde 
há bastante tempo – um espaço onde 
os fragmentos de histórias, os tons, 
as imagens e ambientes são mantidos 
numa suspensão movediça, que quase 
se consolida para a seguir se dissol-
ver. Estranhamente, a estrutura com 
que estamos a trabalhar pode ser tão 
musical quanto narrativa – os princípios 
são associativos, poéticos, têm a ver com 
energia e padrão, contradição e ligação. 
Isto leva, esperamos, a um trabalho que 
para quem vê é muito em direto – onde 
o próprio sentido é precário, sempre 
a emergir, sempre à beira de qualquer 
coisa.

Não estou a escrever muito texto mas 
o meu papel no processo tem tido a ver 
com gerar e organizar o material – texto 
e tudo o resto. Durante as improvisações 
é frequente verem-me a correr para 
dentro e para fora do palco, sussurrando 
instruções às pessoas, ou por vezes até 
gritando para tentar mudar o curso do 
que está a acontecer, acrescentando um 
pormenor ou ajustando coisas. Tenho 

4 de maio de 2012

(…)
Por mais que nos deixemos fascinar 
por uma história, parece que ficamos 
sempre bastante frustrados com a 
singularidade; assim, enquanto acena-
mos na direção dos prazeres da velha 
narrativa, “A leva a B leva a C”, estamos 
sempre à procura de uma qualquer nova 
espécie de heresia, convincente e vívida, 
para o alfabeto das histórias. Como 
seria de esperar, embora tenhamos 
começado The Coming Storm com uma 
única narrativa em mente, os ensaios 
embrenharam-nos cada vez mais num 
território de fragmentos – narrativas 
inacabadas e “cenas” ou imagens que 
simultaneamente se relacionam com o 
que é dito e o contradizem.

Ao trabalhar no estúdio, o processo 
de conceção – com a sua mistura 
mutável e inconstante de discussão, 
improvisação, visionamento de cassetes 
de vídeo, emperramento, inspiração 
e argumentação – permite-nos atirar 
todos os elementos da obra – texto, 
som, música, ação – para um diálogo 
uns com os outros, criando uma ação 
recíproca e uma disposição em camadas 
dos vários elementos do espetáculo. 
É nessa montagem alternada que a peça 
está realmente a acontecer. O texto, 
construído em grande parte através da 
improvisação, conserva a forma solta e 
facilidade oral. No entanto, as histórias 
que estamos a trabalhar como material 
são bastante diversificadas – muitas 
estão inacabadas, só algumas são 
credíveis, umas parecem ser pessoais 
enquanto outras assumem a forma de 
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Qua 19, qui 20, sex 21 de março
21h30 · Palco do Grande Auditório · Duração: 1h45 · M16
Em inglês com legendas

The Coming Storm

Concebido e criado pela companhia Performers Robin Arthur, Phil Hayes, Richard Lowdon, 
Claire Marshall, Cathy Naden e Terry O’Connor Encenação Tim Etchells Cenografia Richard 
Lowdon Desenho de luz Nigel Edwards Música e som Phil Hayes Produção Jim Harrison e Ray 
Rennie Coprodução 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 23 de maio de 2012, PACT 
Zollverein (Essen)
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rial. Várias improvisações apressadas 
duma cena, depois uma discussão sobre 
deixá-la cair, depois uma discussão 
frouxa sobre o que fazer em vez dela. 
Finalmente um último ataque ao mesmo 
material, outra improvisação da cena 
com um ligeiro ajustamento das regras 
e da transição. Um começo hesitante, 
coisa fraturada, estilhaços de delícia 
e depois imparável. Muito engraçado. 
A cena rebenta lindamente e estamos 
neste momento com a Claire agachada 
“atrás” do piano mas completamente 
à vista. A dança dela, normalmente 
oculta tirando as mãos, agora inver-
tida, visível. Muito triste. A cadeira 
elétrica do Richard, a tremer durante 
um minuto ou dois, depois desiste. A 
guitarra do Phil. Bateria. Baixo. Toda 
a gente numa suspensão frágil. Bom 
trabalho a fluir para cenas que já temos, 
as transições a partir de material novo 
implicam uma mudança de ambiente. 
Estou a olhar para o relógio no meu 
telefone durante os últimos minutos… 
mesmo a desejar não ter de dizer que o 
tempo da improvisação se esgotou… mas 
consciente de que as pessoas (incluindo 
eu) têm de parar, porque há comboios 
para apanhar.

Tim Etchells

uma visão geral – onde estão as pessoas, 
qual é a imagem global – e pelo menos 
alguma noção de para onde tudo irá. O 
resto do grupo está, claro, lá dentro o 
tempo todo, portanto as suas perspe-
tivas individuais são sempre bastante 
particulares. Vários dos performers 
em The Coming Storm usam por vezes 
figurinos bastante absurdos – coisas 
que restringem a sua capacidade de 
se mexer ou de ver ou de ouvir como 
deve ser – portanto há por vezes uma 
sensação muito real de que não sabem o 
que se está a passar! Com frequência as 
minhas intervenções nas improvisações 
são sobre tentar empurrar os performers 
na direção de bocados específicos de 
conteúdo ou de tom com que estamos a 
trabalhar, enquanto que noutras vezes 
estou a tentar cortar uma determi-
nada cena e andar para a frente antes 
que solidifique demasiado. Todo este 
processo no estúdio é uma espécie de 
escrita, claro – uma escrita que estamos 
a fazer juntos – inventando coisas, expe-
rimentando coisas, combinando-as, uma 
escrita que tem lugar entre texto, ação, 
som, luz e tempo.

11 de maio de 2012

Último dia no estúdio antes de partir-
mos para Essen, o ensaio como uma 
sexta-feira típica mas amplificada – 
consciente de que o dia está a terminar 
e com ele esta fase do processo. Tentar 
espremer qualquer réstia de trabalho 
que seja possível antes da pausa. Toda 
a gente cansada. Toda gente bastante 
farta das discussões deveras circulares 
que nesta altura atam e rodeiam o mate-
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que se pode ter a qualquer momento, 
as guinadas do estado de espírito ou da 
dinâmica da própria performance, e o 
nosso grau inconstante de incapacidade 
de falar ou de lucidez inspirada pela 
exaustão. Podes ter em mente uma bela 
história de terror que demora a aquecer 
e em que gostarias de embarcar, mas 
nesse momento preciso a disposição 
estabelecida pelos teus colegas vai 
favorecer contos curtos, cómicos ou 
absurdos que envolvam reis deprimidos 
ou canalizadores tarados. Num contexto 
destes a coisa de terror que planeavas 
vai ser parada assim que começares. 
De outras vezes dás por ti a arriscar 
um gracejo extravagante sobre um cão 
que fala, ou sobre uma carta de amor 
perdida pelos correios, e de repente des-
cobres que ali, quando menos desejavas, 
os teus colegas te deram espaço para 
ocupar o palco e não te interrompem 
durante muito tempo. Para lá da meia-
-noite vais quase de certeza estar a pisar 
as águas rasas de uma história despro-
vida de objetivo ou direção, implorando 
silenciosamente por que venha o STOP 
editar-te a desgraça. Na maior parte das 
vezes – estás com azar; é mais divertido 
deixar que te enterres.

Fazer uma retrospetiva do espetáculo 
é sempre complicado. Está-se cons-
ciente das alterações de humor e dos 
fluxos de energia, dos períodos de júbilo 
ou riso ou de lugares onde o tempo 
parecia rastejar ou pingar, minuto 
a minuto. Fica-se atordoado com o 
volume de palavras vertidas das nossas 
bocas coletivas, as cabeças a girar com 
fragmentos de histórias interrompidas. 
De forma provavelmente apropriada, 

Em retrospetiva

Estou a escrever isto no caminho 
de volta depois de apresentarmos 
em Berlim And On The Thousandth 
Night…, o espetáculo-maratona de 
histórias improvisadas dos Forced 
Entertainment. Visto que o espetáculo 
só acabou à uma da manhã, com todos 
nós bastante fritos da cabeça depois de 
seis horas contínuas a contar histórias 
em palco, a hora de deitar foram umas 
quase inevitáveis 4h30.

É um espetáculo estranho e extraor-
dinário – difícil de preparar e muitas 
vezes difícil de recordar no rescaldo. 
As preparações são na verdade quase 
completamente inúteis – And On The 
Thousandth Night…, ou The Kings como 
passámos a chamar-lhe, é um vale-tudo 
governado por um conjunto simples de 
regras, e para além de “pensar um boca-
dinho sobre histórias que podes querer 
contar”, qualquer trabalho prévio vai 
quase de certeza dar com os burros 
na água à medida que oito performers, 
todos vestidos atamancadamente de 
reis, se atropelam pelo espaço. A regra 
principal (talvez a única importante) 
é que não se pode deixar terminar 
nenhuma história contada como parte 
da obra – já que cada performer que 
está a falar pode ser interrompido a 
qualquer momento por outro intérprete, 
que usará a palavra STOP para parar 
a narrativa em progresso e reivindicar 
o palco para a sua história. Resulta 
naquilo a que se pode chamar uma 
ludicidade implacável.

Apresentar a peça é sempre um triplo 
número de equilibrismo entre as ideias 
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Sáb 22 de março
18h · Grande Auditório (lotação reduzida) · M16 · Em inglês, sem legendas
Este espetáculo tem a duração de 6 horas. O público pode entrar e sair da sala.

And On The Thousandth Night…

Concebido e criado pela companhia Performers Robin Arthur, Tim Etchells, Phil Hayes,  
Richard Lowdon, Claire Marshall, Cathy Naden e Terry O’Connor  
Encenação Tim Etchells Cenografia Richard Lowdon Desenho de luz Nigel Edwards e Richard 
Lowdon Produção Jim Harrison
Inspirado numa secção de Who Can Sing A Song To Unfrighten Me?,  
performance épica de 24 horas dos Forced Entertainment
Estreia Setembro de 2000, Festival Ayloul (Beirute)

O espetáculo vai ter transmissão direta online, no quadro  
do Artista na Cidade 2014 | Tim Etchells e do 30º aniversário  
da companhia, com o apoio do British Council.
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não restam quase nenhumas narrativas 
completas. Da noite passada em Berlim 
fiquei com uma coleção de soldados gay 
e piratas, feiticeiros em florestas, pes-
soal de limpeza em escritórios, crianças 
assassinas, robôs filosóficos, déspotas 
tirânicos, cavaleiros perdidos, crian-
ças corajosas e mulheres e caixeiros-
-viajantes adúlteros. Mas a recordação 
mais vívida é a imagem de um solitário 
guarda-noturno que identifica uma zona 
pixelizada nas imagens de uma câmara 
de segurança instalada num corredor. 
Intrigado com esta anomalia, vai ao 
andar de cima para investigar e desco-
bre que a pixelização existe no próprio 
tecido da realidade. Não me lembro de 
quão longe chegou esta história antes de 
ser interrompida ontem à noite… ou se 
o Robin Arthur, que a contou, tinha uma 
noção clara de para onde ia a narrativa. 
Mas o fragmento permanece… e pode 
bem vir a ter nova vida noutras ocasiões 
em que apresentemos o espetáculo. 

Tim Etchells
The Guardian, 13 de abril de 2010
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Próximo espetáculo

Próximo espetáculo de teatro

Interpretação é uma tragédia ligeira sobre um intérprete que faz um erro  
de tradução no Parlamento Europeu e atira a UE para uma crise política,  
partindo ele próprio numa demanda de identidade.

O adeus aos palcos do genial Martial Solal.
Neste recital tudo o que ele foi em nada menos do que seis décadas de música estará 
presente, algo que é incomum, fabuloso, enorme. Rui Eduardo Paes

Mais informações em www.culturgest.pt

EPA/LUSA – Christophe Karaba

Teatro Sex 4, sáb 5 de abril
Grande Auditório · 21h30 · Dur. 1h · M12

Jazz Sex 28 de março
Grande Auditório · 21h30 · Dur. 1h30 · M3

Interpretação
de Jacinto Lucas Pires para
Tiago Rodrigues. Um espetáculo  
do Mundo Perfeito.

Martial Solal
Em Portugal foram apresentados 

Quizoola! (Danças na Cidade, 1999; 
Maria Matos, 2011), And On The 
Thousandth Night… (Culturgest, 2002), 
The World In Pictures (Alkantara, 
2006), Exquisite Pain (Alkantara, 2006), 
Spectacular (Trama, 2009) e Tomorrow’s 
Parties (Maria Matos, 2014).

De Tim Etchells passaram por Lisboa 
That Night Follows Day (Culturgest, 
2008), In Pieces com Fumyio Ikeda 
(Maria Matos, 2010) e a parceria 
com Ant Hampton The Quiet Volume 
(Culturgest/Alkantara, 2012), bem 
como Hotel Lutécia (Mundo Perfeito no 
Maria Matos, 2010) e Schwalbe Cheats 
(Schwalbe no Alkantara, 2012), espetá-
culos com que colaborou.

Em 2014, Tim Etchells é o artista con-
vidado para a segunda edição da bienal 
Artista na Cidade, que reúne as seguin-
tes instituições: Alkantara Festival, 
British Council, Carpe Diem, Centro 
Cultural de Belém, Culturgest, EGEAC, 
Festival Temps d’Images, Maria Matos 
Teatro Municipal e São Luiz Teatro 
Municipal.

www.forcedentertainment.com
www.timetchells.com
www.artistanacidade.com

Forced Entertainment

Forced Entertainment é um grupo de 
seis artistas que começou a trabalhar em 
conjunto em 1984. Nos muitos projetos 
que criámos desde essa altura tentá-
mos explorar as maneiras únicas pelas 
quais o teatro e a performance se podem 
articular e comprometer com o mundo 
contemporâneo. Ao fazê-lo construímos 
espetáculos desde o altamente minimal 
até ao descaradamente teatral – empur-
rando os limites da forma.

Listas e jogos. Algaraviada e silên-
cio. Mascararmo-nos e despirmo-
-nos. Confissão e mentiras. Piadas 
e mortes. Tudo isto e muitas outras 
coisas desempenharam o seu papel no 
desenvolvimento daquilo que fazemos. 
O trabalho que produzimos é sempre 
uma espécie de conversa ou negociação. 
Interessa-nos fazer espetáculos que 
entusiasmem, desafiem, questionem e 
entretenham – convidando à confusão 
tanto quanto ao riso. A companhia cria 
o seu trabalho a partir da sua base em 
Sheffield, mas os resultados são apre-
sentados por todo mundo.

Podem destacar-se espetáculos teatrais 
caóticos e desconstruídos como The 
Coming Storm (2012), The Thrill Of It All 
(2010), Bloody Mess (2004) e First Night 
(2001), peças mais íntimas e por vezes 
minimalistas como Tomorrow’s Parties 
(2011), The Travels (2002) ou Exquisite 
Pain (2005) e ainda performances dura-
cionais (que vão das seis às 24 horas) 
como Speak Bitterness (1994), Quizoola! 
(1996) e And On The Thousandth Night… 
(2000).
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