


“Uma peça feliz e direta sobre a tristeza” é um projeto que

parte de um encontro vital e próximo - com o público - para

falar sobre os temas da tristeza, do isolamento e da

desadaptação.

RESUMO

© António-Pedro

Teatro Físico, Dança, Contador de Histórias
Grupos escolares: 10 - 14 , 14 - 18 anos

Famílias: > 12 anos
Lotação: 100 (ideal), 150 (máximo)

Público Alvo: adolescentes. Queremos centrar o foco

nestas idades no sentido de começar a distinguir o que nos

faz ficar tristes e porque é que vale a pena viver. O que pode

ser aprofundado em qualquer idade, de forma que queremos

criar uma empatia com “todo o público”.

Rider Técnico e Implantação: o tipo de sala não é uma

limitação. Idealizado para uma sala estúdio, à alemã, mas

outros espaços são considerados viáveis desde que tenham

teia e permitam uma aproximação ao público.
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SINOPSE

UMA PEÇA FELIZ E DIRETA SOBRE A TRISTEZA 
de Jaime Mears e Joana Pupo

É uma peça, para dois atores e um frigorífico, sobre um dos
segredos mais bem guardados do século XXI: a depressão.
Cada um de nós já esteve (ou conhece alguém que já esteve)
dentro desse frigorífico.

Um homem e uma mulher apaixonados recebem-nos na sua
casa, onde vários opostos convivem: o homem e a mulher, o
afro e o nórdico, a alegria e a tristeza, o corpo e a máquina.

Inspirados no livro “A Rainha do Norte” (de Joana Estrela) e na
Lenda das Amendoeiras em Flor, procuramos falar sobre
isolamento e desadaptação, numa peça que reconhece que ser
sempre feliz e feliz para sempre é muito difícil. Priorizando o
humor e a surpresa na vida, apontamos uma via em que a
tristeza pode ser partilhada, investigada, e em que, nesse
processo, podemos ficar mais fortes e a conhecer-nos melhor.
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Inspirados num livro de Joana Estrela – A Rainha do Norte, Planeta Tangerina – e na peça Every Brilliant Thing (Duncan MacMillan,

Oberon Books), inventámos um país do encontro afro-europeu, um lugar mágico onde todos somos convocados – enquanto comunidade

– para partilhar as alegrias e as dificuldades de cada um.

© A Rainha do Norte,
Joana Estrela

Criámos um ambiente quente para questionar a depressão,

cientes de que ela conduz sempre a uma zona fria, de

isolamento. Mas também que é muito claro que não há apenas

uma, mas tantas depressões quantas pessoas. Que em todas as

situações ela não depende só do contexto, mas vem de um lugar

primordial, de cada um, que obriga a ativar o corpo, a memória, a

imaginação, o humor e uma maior escuta do outro. E que é na

escuta e na ligação ao outro que podemos começar a encontrar

soluções.
Afinal, quantas formas de ser estrangeiro existem na vida?

Quando te sentiste estrangeiro ou “fora”, recentemente?

Procuramos, através do ato teatral, da surpresa, da escrita do

corpo e da voz no espaço, falar da vida como um processo de

transformação e de afinação permanente. E de cura, também.
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APRESENTAÇÃO DO PROJETO



UMA RELAÇÃO DIRETA COM O PÚBLICO

A peça é um convite de fora para dentro. O público é

trazido de fora para dentro do teatro, mas também para

dentro da vida pessoal dos dois personagens, o Rei e a

Rainha.
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De convidados de um casamento, passamos a

cidadãos da “corte”, pessoas que povoam de forma

mais ou menos invisível a vida íntima do Rei e da

Rainha.

Como público somos testemunhos e confidentes. Somos

convocados para um encontro genuíno, de pessoas com

pessoas, num plano onde a empatia e a vitalidade têm o principal papel. Somos chamados ao diálogo e à ação, em momen-

tos de felicidade, mas também de crise. Como testemunho, assistimos a um outro plano de ação, misterioso, poético, onde a 

paisagem interior – mágica? – de um frigorífico começa a transformar o exterior da cena e da vida. 
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METODOLOGIA E PROJETO PEDAGÓGICO
Os Viewpoints ou Pontos de Vista Cénicos são uma ferramenta de composição a partir da improvisação e do

movimento, que permitem a um coletivo gerar material teatral de forma corajosa e intuitiva. Apoiam a ligação de

diferentes materiais cénicos e diferentes linguagens, numa lógica de composição e montagem. Jaime Mears e Joana

Pupo colaboram há vários anos, em formação e investigação com os Viewpoints, que ambas utilizam na articulação

do triângulo: formação-investigação-criação. Este é o momento de levar a investigação desenvolvida para o contexto

da criação.
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Laboratórios e oficinas
Os Viewpoints são uma ferramenta de escuta e de otimismo, que permite
fortalecer e dinamizar os laços entre um coletivo e/ou uma comunidade.
Propomos 2 formatos de laboratório durante a criação da peça mas também
durante a itinerância, como forma de aproximação ao público:

Laboratório de Movimento, Criação, Dramaturgia – 20 horas.

Oficina de Movimento e Improvisação – 2h30.

Contacte-nos para mais informações.



EQUIPA
"Uma Peça Feliz e Direta Sobre a Tristeza" de Jaime Mears e Joana Pupo

Ideia, proposta e dramaturgia: Jaime Mears e Joana Pupo (Inspirada no Livro A 
Rainha do Norte de Joana Estrela, ed. Planeta Tangerina.)

Encenação: Joana Pupo

Cocriação e Interpretação: Jaime Mears e Pacas

Cocriação e Espaço Sonoro: António-Pedro

Cocriação e Espaço Cénico: Caroline Bergeron

Figurinos: Chloé Maxin

Preparação Física e Movimento: Pepa Espiral Macua

Consultora Artística para a Infância: Caroline Bergeron

Desenho de Luz: Mafalda Oliveira

Ilustração: Joana Estrela

Produção: Companhia Caótica

Produção Executiva: Patrícia Almeida e Catarina Carvalho

Apoios: Polo Cultural das Gaivotas C.M.L., Biblioteca de Marvila

Agradecimentos: Planeta Tangerina, Elisabete Paiva, Gio Lourenço, Mauro 
Hermínio e Nádia Yracema.

Anos 50, Lagos, autor desconhecido.
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Joana Pupo, autora, encenação, dramaturgia

Mestre em Teatro/Movimento, da E.S.T.C. e licenciada em Filosofia/FCSH-UNL;
Formação do Ator no Estúdio Nancy-Tuñon, Barcelona. Ecole des Maitres 2005.
Segue o treino com Suzuki e Viewpoints, com a SITI Company, de Anne Bogart,
NY, desde 2010. Esteve, em 2019, no Japão com a SCOT (Suzuki Company of
Toga). Trabalha com várias companhias em Portugal, Itália e Espanha e tem um
percurso como actriz, criadora e investigadora do movimento aplicado à criação e
à pedagogia. Actualmente, tem em cena pelas de Marina Nabais Dança, Ritual de
Domingo/Sónia Barbosa e Nicho/Graeme Pullyen. Está a encenar “Uma Peça
Feliz e Directa Sobre a Tristeza” com a Companhia Caótica.
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Jaime Mears, autora, cocriadora e intérprete
Formou-se no Instituto Nacional de Arte Dramática em Sydney (AUS) e durante sete anos foi actriz na Companhia
de Teatro de Sydney, na Televisão Australiana e diversos filmes. Veio para a Europa (com a Mike Walsh
Performing Arts Fellowship 2008 e a Churchill Fellow 2008), onde durante dois anos foi assistente de Phillippe
Gaullier. Seguiu diversos workshops com SITI Company (NY), Keith Johnstone (UK) e Complicité (UK), ao abrigo
das bolsas Marten Bequest 2010 e Ian Potter Artistic Grant 2010. Em 2010, veio para Portugal e criou a
companhia REI SEM ROUPA, com a qual criou a peça MAU, LOBO, MAU (com Trygvy Wakenshaw e John
Mowat) e co-encenou CABRA CEGA (em co-produção com a Circolando). Colabora com Radar 360º, Teatro do
Frio, Teatro Nacional São João, Filmes do Tejo e Herlenquin Theatre (DE). Formadora em ESMAE, ESTAL, ACT,
EVOE e também no Reino Unido, Alemanha e Rússia.
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Pacas, cocriador e intérprete
Formado como bailarino e cantor em Angola, chega a Portugal em 1992. Formador na Companhia de 
Dança de Lisboa e no Estúdio 7ª Posição. Colabora com Filipe Mukenga, Tabanka Djaz e Don Kikas. 

Integra a Banda THEY MUST BE CRAZY.
Integra, desde 2005, a Operação Nariz Vermelho como Doutor Palhaço. Faz formação contínua, na

área do clown e do jogo, com: Sérgio Claramont, Angela de Castro, Michael Christinson, Amy Hatab, 
Deborah Caufman, Pepa Diaz-Meco, John Mowat, Michael Christinson, Carlos Garcia e Lonrenz

Wenda. Colabora pontualmente com a TV Angolana. Integra, desde 2006, o grupo coral gospel 
Gerações e está a produzir o seu primeiro álbum a solo.



António-Pedro, espaço sonoro
Desenvolve a sua actividade entre a música, o cinema e as artes performativas. Apresenta-se ao vivo com “Sopa nuvem – um thriller gastronómico” (prémio MOMIX 2014), “Filmes

Pedidos” e “Poemas para Bocas Pequenas”, projeto editado pela BOCA e presente no catálogo White Ravens 2016. Apresenta regularmente o seu trabalho em Portugal, França,

Espanha, Itália, Bélgica, Alemanha, Brasil, Sérvia-Montenegro, Irlanda, País de Gales, Macau e Moçambique. Colabora regularmente com outros criadores, compondo para filmes de

Ivo M. Ferreira, Margarida Leitão, Edgar Medina e Leonor Noivo e espetáculos de Filipa Francisco, Vera Mantero, Caroline Bergeron, Cie Sac a Dos, O Bando ou Teatro

Meridional. Tocou e gravou com João Afonso, Camané, Clara Andermatt, Sílvia Real, João Lucas, Fernando Mota ou Artistas Unidos. É codiretor da Companhia Caótica, onde

procura interligar cinema, música e artes cénicas.

Caroline Bergeron, espaço cénico e consultoria artística para a infância
Em Portugal desde 2005, encena regularmente para a Companhia Ópera do Castelo de Catarina Molder. Directora artística da Comapnhia Caótica, onde cria vários espectáculos e

oficinas que ligam as artes plásticas, o teatro e as marionetas. Nela criou ou encenou King Pai, Sopa Nuvem, Na Barriga, A Grande Invasão. Foi co-directora do Tof Théâtre (Bélgica)

durante 10 anos, onde foi co-autora e atriz em Camping Sauvage, Cabane e Patraque. As suas criações receberam os prémios Pierre Thonon, Prix du Ministre des Arts et des Lettres

de la Communauté Française de Belgique, 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.

Pepa Espiral Macua, preparação física e movimento
Formada no Centro de Artes Circenses e Urbanas da Cidade de Santa Fe (AR) e com Ana Woolf, do Odin Teatret. Recebe o prémio de Criação Coreográfica EL Cuerpo Todo (2014)

com QUIASMA (2016). Artista residente na Escola Nacional de Circo E.N.C., no Rio de Janeiro, em 2016. Em Portugal, desde 2017, cria o projeto AS VOZES ... e é formadora no

I.S.P.A.
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Companhia Caótica, estrutura de produção e de criação

Fundada, em 2009, pela encenadora-autora Caroline Bergeron e pelo músico-cineasta António-Pedro, a Caótica cria espetáculos, oficinas e

filmes para público jovem, famílias e adultos, onde cruza teatro, música, cinema, marionetas e artes visuais. /// Criadores de um universo

tão reconhecível quanto imprevisível – onde entrelaçam humor com poesia e ficção com realidade – António-Pedro e Caroline Bergeron

partem muitas vezes das suas vidas para a vida dos espetadores, criando objetos artísticos que são veículos para uma verdadeira

partilha. /// Acreditando que é nessa partilha que se cumpre o objetivo maior das suas criações, a Caótica é presença regular nos principais

centros culturais e festivais em Portugal, para além de se apresentar regularmente lá fora: França, Itália, Bélgica, Espanha, Brasil e

Macau. /// Sopa Nuvem, prémio “Melhor Espetáculo” do Festival Internacional MOMIX 2014 (França), circulou durante oito anos e foi visto

por mais de 15 mil espetadores em mais de 100 apresentações.
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Companhia Caótica
Rua do Arco do Marquês do Alegrete, 6, 3D       
1100-034 Lisboa
companhiacaotica@gmail.com
www.companhiacaotica.com

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

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

25 e 26 Fevereiro 2022 | Cineteatro Louletano – Estreia
10 e 11 Março 2022 | Centro Cultural do Cartaxo

CIRCULAÇÃO

http://gmail.com
http://www.companhiacaotica/

