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Sinopse 

Um espectáculo performativo, onde um texto intimista serve de berço à reunião de 3 artes, o Teatro, a 
Música e a Fotografia. Um processo em que o actor e os meios técnicos de suporte às outras artes tem 
as mesmas cartas e jogam no mesmo jogo, ao ouvirem um “Canto de Sereias”. Complementando um 
trabalho de pesquisa e interligação entre as artes, a ASTA criou um espectáculo onde essa simbiose 
funcione como magia e reeacordar de nós mesmos. Num tempo de dispersão e distracção o teatro 
serve como refúgio onde podemos regressar ao que há, no fundo de nós, acesso – regressar para a 
frente. É sobre essa dádiva do teatro que este espectáculo assenta, no reflexo da imagem do homem, 
na pessoa que somos, no animal que sentimos. Susana Torres Molina, a autora argentina deste texto, 
reporta-nos para a nossa “animalidade”. A vontade e o seu oposto. A ferida. O bem, o mal... a dor. Um 
texto no feminino, onde a imagem da mulher se reporta para a do homem e vice versa. A sensualidade 
das emoções, o sentimento de maternidade, o poder de dar vida, a nossa vida... Do pó viste e ao pó 
regressarás... e o que nos transforma entretanto. As cicatrizes das mutações, as rugas do quotidiano. A 
carne. O sangue dos sonhos... Com uma duração de 50 minutos, este espectáculo não tem tempo. Os 
suportes das artes, o som, a imagem e o actor, formam o espectro desta performance. Numa tentativa 
de penetrar nos ouvidos, trespassar as pupilas e acordar os sentidos e os sentires do nosso eu. Para 
que possa passar esse espectro e que fiquem a pensar, nem que seja em nós próprios... 

 

FIcha técnica 

Texto de Susana Torres Molina | Tradução de António Abernú com ajuda onlie da 
autora | Dramaturgia, Direcção de Actores e Encenação de António Abernú| Dispositivo Cénico de 
António Abernú | Figurinos e Adereços de Sérgio Novo | Sonoplastia de António Abernú | Projecção 
de Sérgio Novo | Imegens  de Vânia Caetano | Secretariado  e Produção de Maria do Carmo e 
ASTA| Cartaz de Pedro Fonseca | Interpretação de Felicia Teopisto, Vânia Caetano e Sónia Torres. 

 

 


