COMPANHIA

Na Barriga

Um espetáculo de Caroline Bergeron
com Catarina Santana
e banda sonora
de António-Pedro

Uma viagem cómica para todos os ex-bébés ovos!
Um espetáculo engraçado e terno que leva os espectadores numa viagem atribulada aos momentos que
antecederam ao seu nascimento.
Numa tenda-útero vão ver e ouvir uma representação um pouco delirante do que talvez tenham vivido in-útero.
Depois de ajudarem espermatozóides desajeitados, de algumas festinhas, abanões e alguns truques para não terem
de sair todos nús cá para fora, os espectadores vão nascer uma segunda vez com o protagonista Bébé, passando, a
custo, por um tubo de saída...
E claro, toda gente receberá um certificado de segundo nascimento oficialíssimo!

O Projeto
Na Barriga é um projeto de teatro físico, sonoro e de objetos, que tem por objetivo dar a explorar, reviver e
questionar ao espectador a sua viagem in-útero e as condições do seu próprio nascimento.
Os espectadores entram numa tenda transformada num útero gigante, onde uma atriz os espera. Através de
imagens criadas com o corpo, sons e manipulação de objetos (às vezes feitas pelas crianças), a atriz partilha
com os espectadores uma história possível de gestação, parto e nascimento, usando o mínimo de palavras
possíveis para dar espaço a uma perceção intuitiva e subjetiva dos acontecimentos.
Sem pretensões terapêuticas, Na Barriga fala com humor e ternura de um evento fundador da psique
humana, dando ao espectador uma hipótese única de nascer simbólicamente pela segunda vez .

Duração: 30-40 minutos
Público escolar: 12 meses até aos 5 anos
Famílias: todos, antes e a partir do nascimento

Algumas memórias da barriga...
“Quando estava na barriga da mãe, fui nadar até ao coração e depois desci.” (Julieta)
“Eu não conseguia ver nada, era tudo escuro dentro da barriga. Mas ouvia dizer coisas importantes, mas não
sei o que eram.” (Daniel)
“ Eu ouvia o pai e a mãe conversar quando estava na barriga, eles queriam saber de mim, andavam à minha
procura.” (Gaspar)

Condições Logísticas
Número de espectadores
Público escolar 20+ 4 acompanhantes
Famílias 15 adultos e 15 crianças dentro da tenda
+ 10 adultos ou crianças mais crescidas à entrada da tenda sentados
em cadeiras
São responsabilidades da entidade contratante:
deslocações da equipa (de Lisboa);
alojamento (3 singles);
alimentação (3 pessoas);
disponibilização de camarins;
equipamento técnico durante os períodos de montagem do espetáculo ;
promoção e divulgação do evento.

Rider Técnico
- 2 recortes (1 com filtro vermelho e o outro branco) para a entrada do público e saída atrás da tenda.
- Sistema de som com 4 colunas instaladas no chão a volta da tenda, com potência adequada para a sala, operado a
partir de um computador instalado a entrada da tenda.
De resto, trata-se de um espetáculo tecnicamente autónomo.
Necessidades elétricas
Acesso a corrente eléctrica 16 ampéres mono
Espaço
Dimensões mínimas: 12mx8m (Tenda+espectadores)
A tenda é portátil (Ver dimensões na planta abaixo)
Necessário black-out
Material a disponibilizar
10 cadeiras para os adultos
Ajuda
2 pessoas para ajudar a montar a tenda
seriam muito bemvindas

Planta da Tenda

Caroline Bergeron
Foi codiretora artística do Tof Théâtre (Bélgica), onde foi co-autora e atriz em Camping Sauvage,
Cabane e Patraque que receberam vários prémios. Autora, cenógrafa e encenadora de Duelo,
espetáculo coproduzido pelo Centro Cultural de Belém; autora e encenadora de A bruxa Cati da
Companhia de Ópera do Castelo; coautora de Criatura e do Petit Bazar Érotik, coproduzido por
Halles de Schaerbeek (Bruxelles), Les Halles de la Villette (Paris), entre outros, e que recebeu o
prémio Aplaudiment FAD Sebastia Gash 2002 no Festival Internacional da Marioneta em
Barcelona. Sob encomenda do CCB foi co-criadora com António-Pedro e encenadora dos
espectáculos "Sopa Nuvem" (pré mio MOMIX 2014) e “Crevescer”. Foi também autora e encenadora
da "Grande Invasão" co-produzido pela Fundaçã o Culturgest e de "Clac" e "Petits Chaos" espetá culo
encomendados pela companhia Francesa "Compagnie de l'Echelle".
Encenou "Lisboa em voo do Peixe" encomendado pelo CCB e “Guardar Segredos” da Companhia
Amarelo Silvestre. Colaborou no projeto "MAPAS- Histó rias de mundos distantes" com Fernando
Mota no teatro Sã o Luiz. Em 2018, foi autora e encenadora do espectáculo de marionetas para a
pequena infância “5 Fá bulas para nã o adormecer” co-produzido pelo Teatro LU.CA, Teatro
Municipal do Porto e Teatro Virgínia. Em 2019, foi assessora artı́stica nos ciclos “Cá Dentro” e
“William Shakespeare” no CCB - Fá brica das Artes.

Catarina Santana
Protagonizou peças de Roland Topor, Oscar Wilde, Gil Vicente e Aristófanes. Trabalhou com
Olga Roriz, Ana Piu, Paula Sousa, Moncho Rodrigues, Hélder Costa, Maria do Céu Guerra e
António Victorino d’Almeida. Formou a Compagnie Ramon de teatro-circo em Bruxelas
onde desenvolveu trabalho como criadora e intérprete nos espectáculos L’Epopée des
Valets e L’Envers du Dedans. Apresenta-se, a solo, com a sua criação de pantomima As Duas
Irmãs. Integra, como cantora e ukulelista o quarteto Penicos de Prata, poesia erótica e
satírica musicada e o quarteto belga Ursoluso, Ceci n’est pas du fado. Tem desenvolvido
ações de formação em teatro do gesto (Culturgest, Gulbenkian, Centro Cultural Vila Flor).
Encenou Efémera de Rita Fouto para a Associação Cultural Miau e coencenou o Laboratório
de Teatro do Movimento para a Noite dos Investigadores 09, e para a companhia de Ópera
do Castelo, Missão impossível e A Flauta Magica.
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