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de bodysuit apertado, aloun Marchal e Henrique Furtado 
medem-se dos pés à cabeça, enfrentam o olhar, acampam no 
centro do palco e lançam um grito do fundo das tripas: o desafio 
está lançado. Face a face, numa proximidade simultaneamente 
cúmplice e provocadora, eles preparam-se. exploram uma gama 
de sons e movimentos com registros detonantes, da luta aos 
jogos infantis mais impertinentes, dos borborigmos às canções 
mais doces, da simples expiração ao grito bestial. Mecanismos 
evolutivos levam os performers a irem cada vez mais longe 
nas suas práticas, deslocando os corpos e manifestando as 
gargantas. o pas de deux desliza da violência regulada ao prazer da 
sensualidade, que são ambos baseados (e isto é o mais perturbante) 
na escuta, na imitação e na troca de movimentos. ao ritmo destas 
repetições, as vozes e os rostos, risonhos e cruéis, emaranham-se, 
equipam-se e competem. Henrique Furtado e aloun Marchal 
estão finalmente prontos…
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aloun Marchal (França – suécia), 
é improvisador, bailarino e coreógrafo. 
em 2008 e 2012, recebe a bolsa danceWeb. 
cria Gerro, Minos and Him com simon 
tanguy e roger sala reyner. em 2010, 
obtêm o segundo prémio Danse Elargie 
e em 2013, o prémio de melhor peça no 
festival Stuttgarter Tanz und Teater Festival. 
aloun Marchal continua em tournée com 
duas de suas criações: Gerro, Minos 
and Him e Trippel, uma encomenda da 
companhia spinn, com sede em goteborg. 
É intérprete na peça More Than Naked 
criada pela coreógrafa austríaca doris 
uhlich, bem como nas últimas peças da 
companhia spinn. cria regularmente 
performances in-situ. aloun decidiu  
lançar-se profissionalmente na dança 
quando percebeu que estava confundindo 
as coisas e as ideias sobre essas coisas, 
como um caminhante obcecado com 
o mapa e esquecendo-se de apreciar 
a paisagem. desde esse momento, aloun 
sente um fascínio pelos momentos cujo 
significado aparece gradualmente.

Henrique Furtado p. Vieira  
(portugal – França). engenheiro em 
energia e Meio ambiente, bailarino, 
performer e coreógrafo, Henrique vive 
e trabalha entre portugal e França. 
efectua a sua formação artística em várias 
instituições europeias (insa de lyon, 
extensions – cdc de toulouse, prototype ii 
– abadia de royaumont). É intérprete 
para projectos de bleuène Madelaine, 
eric languet, aurélien richard, céline 
cartillier, tino sehgal e Vera Mantero. 
além disso, é marcado por encontros 
com vários artistas como João Fiadeiro, 
sophie perez e Xavier boussiron, entre 
outros. colabora actualmente com aloun 
Marchal (Bibi Ha bibi) e chiara taviani 
(Stand still you ever-moving spheres 
of heaven) na criação de espectáculos 
onde os estilos e os géneros se sobrepõem, 
e onde os figurinos, os objectos 
e a presença vocal têm um lugar 
de destaque.
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digressão 

dia -2
chegada dos dois coreógrafos /  
intérpretes e do técnico de luz.

dia -1
Montagem e ensaios.
chegada do produtor executivo.

dia d
ajustamentos técnicos. 
ensaios em palco e performance. 
desmontagem após performance.

dia +1
regresso da equipa.

pessoas eM digressão 

dois bailarinos
um técnico de luz 

rider tÉcnico e desenHo de luz

o espaço mínimo do palco tem de  
ser 8m x 8m (espetáculo bi-frontal com 
tribunas). necessitamos apoio técnico (um 
técnico de luz extra além do nosso técnico) 
para montagem. temos rider técnico 
e desenho de luz. por favor solicitar.

duração do espetáculo

50 minutos
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aconcepção e interpretação

Henrique Furtado e aloun Marchal
Figurinos

camille rosa em colaboração  
com rozenn lamand 

apoio draMatúrgico

céline cartillier
colaboração Musical

Jerzy bielski
desenHo de luz

eduardo abdala 
transMissão de cantos inuitas

Marie-pascale dubé
transMissão de dança  

do Ventre 

estela Ferreira
transMissão de Wrestling

bruno ‘bammer’ brito 

produção

possibilitas (se), siège (Fr)
co-produções

la place de la danse cdcn toulouse / 
occitanie (toulouse/Fr) no âmbito  
da rede “[dna] departures and arrivals”,  
co-financiada pelo programa europa 
criativa da união europeia, göteborg  
dans  & teater Festival (göteborg/se), 
atalante (se)

residências

alkantara (pt), eKa palace (pt), 
tpe de bezons (Fr), théâtre louis 
aragon (Fr), Ménagerie de Verre (Fr),  
Vitlycke arts center (se), la briqueterie 
cdc du Val-de-Marne (Fr)

apoios

Fundação calouste gulbenkian (pt), apoio 
Fundação gda (pt), spedidam (Fr), bolsa 
sacd beaumarchais (Fr), apoio à produção 
da sacd (Fr), drac ile-de-France (Fr),  
região Västra götaland (se), cidade 
de göteborg (se)

contactos

França
siège
aline berthou
siege.production@outlook.fr
0033 658 397818

suÉcia
Vanessa labanino
vanessa@possibilitas.se
0046 704 659 936

portugal
Henrique Furtado
henrique.fpv@gmail.com

Fotos
© alípio padilha 
© philippe lebruman




