
TdFrio_top#05 fev. 2022CRIADORES
Catarina Lacerda, Gil Mac, Keli Freitas e Rodrigo Malvar

COPRODUÇÃO
FITEI - Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica NU#02

Foram cavalo e cavaleiro desta residência os criadores: 
Catarina Lacerda [atriz]; Gil Mac [ator e designer]; 
Keli Freitas [atriz e dramaturga]; Rodrigo Malvar [ator e sonoplasta].

Residência de criação NU#02, inscreve-se no  
eixo corpo/ dramaturgia e propõe um espaço  
laboratorial que experimenta relações entre  
performatividade, notação e design gráfico  
relacionando corpo, território e grafia. 

Em NU#02 tomamos a cidade do Porto  
como território de atravessamentos e o  
cavalo caligráfico como símbolo e inspiração  
à pesquisa- relação viva entre cultura oral e 
grafia, simultaneamente animal, galope,  
história visual e sopro.

O galope como ritual de inscrição e possessão  
dos caminhos e das circunstâncias no corpo  
daquele que cavalga. A cidade como tapete  
persa, território físico e simbólico de um  
emaranhado de vozes e possíveis escritas.

APOIO
MIRA - artes performativas

 ¿De    
quem é 
esta voz 
que me 
cavalga?

Residência NU#02 — 10 a 14 de Maio 2021 
MIRA | artes performativas, Rua Padre António Vieira, 68, 4300-030 Campanhã, Porto
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Catarina 
Lacerda

Gil 
Mac 

Keli 
Freitas 

Rodrigo 
Malvar 

Obrigada por estares aqui.
Obrigada por estares aqui.
Obrigada por este encontro.
Tenho um desafio que é um desabafo.
Gostava de aclarar ideias.
Gostava de as ouvir vindas de uma 
outra boca, emprestas-me a tua voz?
Queres ser o meu eco? Só um eco.
É simples, deixa que as palavras te 
entrem pelos ouvidos e te atravessem, 
que te cavalguem.
Aceitas ser cavalo? (…)

ouvir áudio:

https://cutt.ly/sopro

ver anexo TdFrio_top#04.1

ouvir música:

https://cutt.ly/cavalo2

(…)obras. Transgressão 
sujeita a coima, 
bloquea-mento e reboque 
(…) chaminé. Sabe como 
proteger seus olhos  
dos vírus e bactérias?  
Eu digo-lhe como.(…)
materiais para todos os 
graus de ensino online, 
buffet horizontal.(…) 
loja automática quente 
e frio, comidas, bebidas, 
doces, salgados e muito 
mais.(…) Há bifanas!(…)

ouvir áudio:

https://cutt.ly/cavalo1



Como traduzir,  
notar e inscrever 

experiências, efémeras 
e circunstancias, que  atraves- 

samos e nos atravessam, mantendo 
vivos o sopro e o convite da 

experiência?

ver vídeo:

https://cutt.ly/nu02


