MY MACAU
de António-Pedro

Faixa Etária: maiores de 14 anos
Lotação: 100 – 150 pessoas

filme-concerto

O que nos faz partir? O que nos faz voltar?
O que é que imaginamos para a nossa
vida? Que sonhos deixamos de ter? E
agora?
António-Pedro revisita, 20 anos depois,
cartas e imagens que trouxe da sua Macau
onde viveu no início da sua vida
profissional, em plena construção de si
próprio.

”... um espectáculo habilmente imaginado, impressionista, bem executado

e, principalmente, tocante.” (Peter Gordon / Asian Review of Books)

Link Trailer

FICHA ARTÍSTICA
Imagens, música ao vivo, montagem, interpretação | António-Pedro
Assistência à Criação, Montagem | Miguel Canaverde
Direcção Técnica | Tasso Adamopoulos
Operação Técnica | Cláudia Rodrigues e Moz Carrapa
Apoio Dramatúrgico | Caroline Bergeron e Pietro Romani
Produção Executiva | Carina Lourenço
Assistência | Matilde Vieira Reis
Produção | Caótica
Cartas | Andrea de Paula, António-Pedro, António Vasques, Inês Vasques, Isabel
Carvalho, José Manuel Ferreira, Juliana Leal, Leonor Noivo, Maria Bárcia, Maria
Gabriela Vasques, Miguel Chaves, Piedade Areias e Rui Gomes
Agradecimentos | Miguel Campina, Phil Reavis, Pun Ieng Lok, Ivo M. Ferreira, Adriana
Hestnes Ferreira, Nuno Figueira e Ricardo Pinto
Uma encomenda de Rota das Letras/The Script Road Festival - Macau
Apoios | República Portuguesa – Cultura / Direcção Geral das Artes, Fundação GDA,
Fundação Oriente, Câmara Municipal de Lisboa
Apresentações | Rota das Letras/The Script Road Festival, Março de 2018
Festival Indie Lisboa, Cinema São Jorge, Abril de 2018

Vivi em Macau

entre 1994 e 1997, no início da minha vida adulta e profissional. Desde
os meus 16 anos que frequentava o Território, em longas visitas à minha mãe que aí vivia.
"My Macau” surge em 2018 por convite do FesIval Rota das Letras. Tratando-se de um
fesIval literário fez-me senIdo basear o meu trabalho na minha própria literatura epistolar:
as 194 cartas que me escreveram para Macau.
Mergulhei então nas caixas que guardavam todas aquelas missivas há mais de 20 anos... E
nas fotos, slides e ﬁlmes que ﬁz entre 1986 e 1997.
Num processo moroso de selecção, ﬁquei com 21 cartas que dividi em 7 grupos, todos
contendo uma carta de amor, uma carta de amizade e uma da família.
Como queria que houvesse a sorte e o acaso pelo meio resolvi que o público escolheria a
ordem das cartas a serem parIlhadas através de dados ou cartas – uma viagem única em
cada apresentação.
Quis também isolar os espectadores, para alinhá-los com a minha/nossa solidão de
viajante(s) - antes de entrarem na sala os espectadores escolhem ao acaso uma fotograﬁa
que tem no verso o lugar onde se sentarão para a assisIr à performance. E durante o
espectáculo reencontrarão essa fotograﬁa no ecrã.
As cartas escolhidas - por amor, interesse dramatúrgico ou simples intuição - dialogam
comigo, na altura um jovem adulto em construção, emigrado num enclave português no
meio da China. O que quero ou não quero ser, as escolhas, a carreira, a necessidade da
família, a importância da amizade, o aconchego do amor, Portugal, as saudades, a
ambivalência de querer parIr e querer ﬁcar, o medo e a coragem, a sobrevivência, a escuta
individual, a curiosidade perante o mundo e o imenso fascínio por Macau, numa sensação
de permanente viagem...
O espectáculo foi acabado em Macau, onde voltei em Março de 2018, passados 20 anos de
ter parIdo. “20 anos, como é possível que tenha passado esse tempo todo?
E tal como noutros trabalhos - Sopa Nuvem ou Crevescer - pretendo que este arrumo
autobiográﬁco não se esgote na vida que o inspira mas antes encontre múlIplos ecos e
ressonâncias em todos com quem o parIlho.

António-Pedro

CONDIÇÕES LOGÍSTICAS
•

deslocações da equipa (3 pessoas) e cenário

•

alojamento (3 singles)

•

alimentação (3 pessoas)

•

2 camarins

•

licenças necessárias para a apresentação pública do espetáculo

•

equipamento técnico e equipa afeta ao mesmo durante os
períodos de montagem

•

ajuda na descarga da carrinha no início e para carregar no ﬁnal
Desmontagem após a úlDma apresentação

•

1 técnico local na montagem e apresentação

•

divulgação e promoção

RIDER TÉCNICO
LUZ
– 24 canais de dimmer
– 1 mesa de luz digital
– 6 PC 1000W com palas e porta filtro
– 10 recortes tipo ETC Source 4 JR 575W 25º/50º
– 4 torres
SOM
– P.A. potência adequada à sala
– 3 monitores
– 4 DI’s
– Mixer 12 canais (mínimo) + 3 aux send: potência adequada à sala
MICROFONIA
Bateria:
- 1 D112 (AKG) ou equiv. BD
- 3 SM57 (Shure) ou equiv. SD+Toms
- 2 SM81 (Shure) ou equiv. OH
Voz:
- 1 SM58 (Shure)
- 1 Lavalier (de lapela) sistema sem ﬁos
- 1 411 (AKG)
Tripés:
- 6 com haste arbculada
- 1 de chão para bombo
VÍDEO
- 1 projector Video 5000 ansi-lumens
- 2 cabos HDMI
- Um para ligação a um iMac entre o projector e a régie,e um segundo para ligação a
uma câmara de vídeo entre o palco e a régie)
- 1 tripé para uma câmara de vídeo
- 1 tela ou ciclorama para projecção (dimensões : 5m x 3m)
PALCO
- 1 mesa preta de 1m X 1m
- 1 cadeira Preta
- 1 banco de piano
- alcabfa para bateria caso necessário
- montagem 2turnos de 4 horas aproximadamente

Rider técnico adaptável a espaços não convencionais

Caótica

Catarina Carvalho

Manuela Tavares

Rua do Arco do Marquês do Alegrete, 6, 3D
1100-034 Lisboa
+351 939 741 748
companhiacaotica@gmail.com
www.companhiacaotica.com

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

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

