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sinopse
Um grupo de artistas de 
vanguarda vai para a Amazónia 
gravar uma telenovela ecológica. 
O planeta precisa, as pessoas 
interessam ‑se, é ético, é 
urgente, vai ter audiências. 
#artecomprometida Os artistas 
procuram financiamento e as 
personagens da novela também, 
porque também elas querem 
empreender: querem civilizar 
a Amazónia, seguir o caminho 
universal da civilização. 
Os artistas querem que a 
telenovela seja realista – que as 
ações das personagens sejam 
levadas a cabo com verdade – 
e nós também. O realismo é 
o futuro. “Even if it’s true that 

we really are screwed, let’s not 
spend the rest of our lives on 
this planet telling ourselves how 
screwed we are.”

Como não faria sentido tratar 
um tema ecológico sem ser 
ecológico, a concretização 
deste espetáculo assenta na 
poupança de matéria ‑prima:  
o cenário é emprestado,  
o desenho de luz é reciclado, 
as músicas são de outros 
espetáculos da mala voadora, 
e as cenas são copiadas de 
espetáculos de outras pessoas. 
Até fomos a Edimburgo ver o 
que se anda a fazer lá fora para 
copiar cá. #copyleft
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1. Constitui a segunda parte de um díptico 
iniciado com o espetáculo Moçambique.

2. Tem três planos narrativos: a história de 
um grupo de artistas de vanguarda que 
vai para a Amazónia fazer uma telenovela 
ecológica, o enredo da própria novela,  
e a História que este enredo ecoa.

3. Como se trata de um espetáculo 
ecológico, a matéria prima é reciclada: as 
várias cenas, o cenário, a luz, a música e 
os figurinos vêm de outros espetáculos, 
alguns da mala voadora, outros não.

4. Mais uma vez, interessou‑nos mais 
especular em torno da multiplicidade 
de derivações da ideia de “realismo”, do 
que inscrevermo‑nos nas convenções 
realistas, ou nas convenções 
antirrealistas do passado recente.

5. É a primeira vez que a mala voadora usa 
uma máquina de fumo.

6. “Even if it’s true that we really are screwed, 
let’s not spend the rest of our lives on this 
planet telling ourselves how screwed we 
are.” é uma frase que combina bem com 
“We are all in the gutter but some of us 
are looking at the stars.”

7. A melhor maneira de conhecer o fim 
de uma história é chegar ao fim dessa 
história.

Sobre 
Amazónia, 
gostaríamos 
de dizer  
que:
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Amazónia é um espetáculo em torno da ecologia, 
que passou por uma residência na Amazónia, por 
uma colaboração com o Fórum do Futuro – Terra 
Elétrica que incluiu o convite dirigido aos oradores 
Les U. Knight (ativista do Movimento para a Extinção 
Humana Voluntária) e Koert van Mensvoort (artista, 
filósofo e tecnólogo do projeto Next Nature), e que 
incluiu também a terceira edição do programa Happy 
Together para o qual se juntaram à mala voadora 
Guilherme Blanc, Marcelo Evelin e Daniel Fraga para 
eleger três das propostas que responderam a uma 
convocatória – obras de Guilherme Sousa e Pedro 
Azevedo, de Sónia Baptista, e de Tiago Cadete –, 
mas nem por isso Amazónia é um espetáculo que 
ilustre um panfleto ecológico.

Entre outros, Amazónia tem referência aos 
espetáculos Hunting Scene de Cláudia Gaiolas  
e Daniel Worm, Moral is High (Since We Gave Up 
Hope) dos Powder Keg, Wild Bore de Zoe Coombs 
Marr, Ursula Martinez e Adrienne Truscott, e O Nome 
da Rosa de Pedro Penim. E também os filmes  
A Desaparecida de John Ford (1956), Último tango 
em Paris de Bernardo Bertolucci (1972), Apocalypse 
Now de Francis Ford Coppola (1979), Fitzcarraldo 
de Werner Herzog (1982), Groundhog day de Harold 
Ramis (1993), Smoke Signals de Chris Eyre (1998) 
e O Martírio de Vicent Carelli (2017), bem como os 
livros: Bruce ALBERT e Davi KOPENAWA, A queda 
do céu: palavras de um xamã yanomami, Companhia 
das Letras, 2010; Samuel BENCHIMOL, Romanceiro 
da Batalha da Borracha, Impr. Oficial, Governo do 
Estado do Amazonas, 1992; Jorge CALDEIRA, Mauá: 

Empresário do Império, Companhia das Letras, 
1995; Adolfo Bioy CASSARES, A invenção de Morel, 
Antígona, 1984; Euclides da CUNHA, Amazónia:  
Um Paraíso Perdido, Ufa, 2003; Phillip K. DICK,  
O Homem Duplo, Relógio de Água, 2017; Hernani 
DONATO, Selva Trágica, Letra Selvagem, 2011; Stuart 
FRANKLIN, The documentary impulse, Phaidon, 
2016; Mckenzie FUNK, Caiu do Céu: o promissor 
negócio do aquecimento global, Três Estrelas, 2016; 
Luís Lino GERALDO, Máfia Verde 2: Ambientalismo, 
Novo Colonialismo, Capax Dei, 2017; Greg GRANDIN, 
Fordlândia: Ascensão e queda da cidade esquecida 
de Henry Ford na selva, Rocco, 2010; Esther 
HAMBURGUER, O Brasil Antenado: a sociedade da 
novela, Jorge Zahar Editor, 2005; Yuval Noah HARARI, 
Sapiens: História Breve da Humanidade, Elsinor, 2017; 
Claude LEVI‑STRAUSS, Tristes Trópicos, Companhia 
das Letras, 1996; Mario Vargas LLOSA, A tia Júlia e o 
Escrevedor, D. Quixote, 2011; Koert Van MENSVOORT, 
Next Nature, Actar, 2012; Timothy MORTON, Dark 
Ecology: for a logic of future coexistence, Columbia 
University Press, 2016; Patrícia Melo SAMPAIO, O fim 
do silêncio: presença negra na amazónia, Sueny Diana 
O. De Souzame, 2011; Márcio SOUZA, Amazónia 
Indígena, Record, 2015; Alan WEISMAN, O Mundo 
Sem Nós, Estrela Polar, 2007; Peter WOHLLEBEN,  
A vida secreta das árvores, Pergaminho, 2016; Andrea 
WULF, A invenção da Natureza: As aventuras de 
Alexander Von Humboldt, Temas e Debates, 2016. 
Na música, reciclam‑se as bandas sonoras dos 
espetáculos da mala voadora memorabilia, dead end, 
Wilde, Hamlet e Moçambique.
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Moçambique 
– Amazónia

Amazónia é a segunda parte de um díptico 
que teve início no espetáculo Moçambique. 
Jorge Andrade nasceu em Moçambique 
e veio para Portugal com 4 anos, mas em 
Moçambique (o espetáculo) constrói uma 
biografia como se tivesse lá ficado. Para tornar 
credível esta história de vida, ela é imposta à 
História do país. Jorge Andrade tem um papel 
importante na economia e na política do país 
e, assim, o espetáculo acaba por ser uma 
análise da história de “Moçambique recém‑
‑independente” e, através dessa história, da 
geopolítica do mundo.

Moçambique teve 5 estrelas na crítica de 
Jorge Louraço no jornal Público, foi tema 
de um texto de António Pinto Ribeiro, 
programador cultural de Lisboa ‑Capital 

Ibero ‑Americana de Cultura; foi colocado 
em 2º lugar na lista dos melhores do ano no 
Ípsilon (caderno cultural do Jornal Público), 
ganhou o Prémio Autores atribuído pela 
SPA/RTP na categoria de melhor espetáculo, 
foi nomeado para o mesmo prémio na 
categoria de melhor trabalho cenográfico,  
foi distinguido com uma menção especial  
da Associação Portuguesa de Críticos de 
Teatro (com um texto de Gonçalo Frota),  
foi nomeado para o Globo de Ouro para 
melhor espectáculo, foi objecto de uma 
elogiosa recensão crítica de Francesca 
Reyner na revista Sinais de Cena e acaba de 
ser lançada a publicação em livro do texto 
de “Moçambique” pela Universidade de 
Coimbra, na sua colecção “Dramaturgias”.
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Moçambique acaba com as personagens 
a desistir do empreendimento agrícola 
e a refugiarem ‑se numa ilha paradisíaca. 
Sugere ‑se que, na verdade, sempre 
estiveram nessa ilha e que foi lá que 
inventaram a história contada no espetáculo 
apenas para passar tempo. Amazónia 
começa nesse ponto: o mesmo grupo 
resolve ir inventar histórias para outro 
Paraíso – a selva amazónica – desta 
vez adotando como tema a ecologia. 
Moçambique e Amazónia têm, portanto,  
o mesmo ponto de partida, e partilham  
o mesmo elenco (o mesmo grupo de 
artistas ‑exploradores), mas, do ponto  

de vista dramatúrgico, existirão diferenças 
assinaláveis: desde logo, se em Moçambique 
a obsessão pela ‘verdade’ era abandonada 
logo que se revelava um obstáculo para 
contar uma boa história, em Amazónia o 
que interessa já não é a “verdade”, mas a 
verosimilhança. A recriação histórica não 
estará ao serviço da ficção, mas de uma 
fraude rigorosamente planeada. Os dois 
espetáculos têm ainda em comum o facto 
de, em ambos, se fazer uma viagem para 
tentar um novo empreendimento e de, em 
ambos, essa iniciativa ter uma dimensão 
claramente colonizadora.
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Em Amazónia, conta ‑se uma história 
passada na Amazónia. Um grupo de artistas 
de vanguarda vai para a floresta tropical 
gravar uma telenovela ecológica. O planeta 
precisa, as pessoas interessam ‑se, é ético,  
é urgente, vai ter audiências. Chegam  
e instalam ‑se.

No espetáculo criam ‑se três planos narrativos. 
Contam ‑se três histórias diferentes: a História, 
a história e o enredo. Ou seja:

• refere ‑se a exploração da Amazónia 
no âmbito de empreendimentos 
nela desenvolvidos e para os quais 
ela foi fonte de matérias ‑primas – 
a História com “H” grande;

• conta ‑se a história do grupo de 
artistas de vanguarda que vai 
para a floresta amazónica fazer a 
telenovela e das suas dificuldades 
face a tanta Natureza;

• acompanha ‑se o enredo  
da telenovela.

Sendo Amazónia um espetáculo ecológico, 
não desperdiçamos contudo energia a 
inventar histórias diferentes para estas três 
vertentes da narrativa. Poupamos. As três 
histórias confundem ‑se. Dentro da narrativa 
do espetáculo, a telenovela que os atores 
da telenovela contam é histórica, ou seja, 
recria a História de empreendimentos 
que aconteceram de facto no passado. 
E é difícil discernir o financiamento do 
empreendimento descrito no enredo e o 
patrocínio dos artistas de vanguarda que 
inventam esse enredo.

História =  
história =  
enredo
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uma novela 
ecológica

Esta lógica de poupança dramatúrgica 
vai contudo mais longe. Como não faria 
sentido tratar de um tema ecológico 
sem ser ecológico, a concretização deste 
espetáculo obedece a princípios rigorosos 
de poupança de matéria ‑prima. E somos 
radicais, evitando criar tudo o que seja 
novo e, em vez disso, usando aquilo que já 
existe. As palavras de ordem são REutilizar, 
REciclar, REduzir!

Para cumprir este objetivo, pedimos  
a outros artistas coisas emprestadas  
de outros espetáculos. O cenário é  

do espetáculo Hunting Scene, da autoria  
de Cláudia Gaiolas e Daniel Worm.  
O desenhador de luz Rui Monteiro reutiliza 
desenhos de luz que fez para outros 
espetáculos. A música é reciclada de outros 
espetáculos da mala voadora. Várias cenas 
são plágios de cenas criadas por outros. 
Para poupar em atores, eles representam 
algumas personagens dando ‑lhes um rosto, 
e outras personagens com o cú. Os figurinos, 
invariavelmente pretos, são em segunda 
mão. Amazónia é o espetáculo do futuro,  
um espetáculo verde. Um eco ‑espetáculo.
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um  
espetáculo 
verde

Na medida em que o espetáculo será 
construído como sobreposição de camadas 
de materiais existentes, ele enfatiza a ideia 
pós‑moderna de que a História da produção 
artística é uma sucessão de apropriações 
mais ou menos transformadoras da 
produção artística anterior. Repetimos 
materiais, recombiná‑los, damos‑lhes novos 
sentidos através do modo como eles são 
justapostos, sobrepostos, confundidos.

O interesse deste procedimento é ele 
ser, por um lado, um processo análogo à 
reciclagem – e, por isso, consentâneo com 

uma ética de defesa da “Natureza” (essa 
é a retórica de Amazónia) – e, por outro 
lado, uma evidência do artificialismo de 
construções culturais como, por exemplo, 
o teatro. Trata‑se de um paradoxo que, 
radicalizado, se encontra também no facto 
de não existir nada tão artificial como o 
conceito de “Natureza”, ele próprio uma pura 
invenção intelectual da espécie humana. 
Ou, visto de outra perspetiva: se nós, 
humanos, somos tão Natureza como uma 
begónia ou um hipopótamo, na verdade 
tudo o que resulta do nosso percurso como 
espécie é Natureza.



11amazóniamala voadora

um  
espetáculo 
imoral

Mais do que fazer um espetáculo sobre 
ecologia, a mala voadora propõe‑se fazer 
um espetáculo ecológico –ecológico no 
modo como o espetáculo é efetivamente 
produzido. Nessa medida, Amazónia procura 
uma verdade. Mas não o fazemos com 
nenhum intuito moralizador. Como a função 
da arte não é utilitária… Como a função 
da arte é inventar formas para o novo, 
interessam‑nos sobretudo as possibilidades 
que esta retórica de reciclagem oferece. E 
o mesmo se passa com as três histórias do 
espetáculo: a História, a história e o enredo. 
Interessa‑nos usar estas narrativas para 
inventar uma situação narrativa.

O enredo da novela é sobre um 
empreendimento que faz parte da História 

da Amazónia. Conta‑se como, no passado, 
se explorou a floresta, sem escrúpulos 
ecológicos, com vista ao lucro. Mas a 
recriação dessa história do passado não 
visa apenas a ficção. O grupo de artistas, 
ao querer que a recriação histórica seja 
verdadeiramente realista e verosímil, está 
a repetir efetivamente o empreendimento 
do passado. É da perseguição da 
verosimilhança que advém a verdadeira 
intriga. É da perseguição do realismo (por 
parte daqueles que estão a fazer a novela) 
que advém o mais ficcional do espetáculo 
Amazónia – que é a descrição de um 
percurso em direção ao fim.
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Em 2017, a mala voadora é uma companhia de 
teatro cuja ação, tendo como centro a produção 
de espetáculos, se estende tentacularmente 
a um conjunto de atividades de programação 
que tem lugar sobretudo no antigo armazém 
que ocupa no centro da cidade do Porto. A 
mala voadora foi fundada em 2003 por Jorge 
Andrade (encenador, ator e dramaturgo) e José 
Capela (cenógrafo e arquiteto), responsáveis 
pela direção artística, aos quais se juntaram, em 
2013, Vânia Rodrigues como coordenadora de 
gestão e programação, e Joana Costa Santos 
agora responsável pela direção de produção.

Para além de Portugal, a mala voadora 
apresentou espetáculos em: Alemanha, Bélgica, 
Bósnia ‑Herzegovina, Brasil, Cabo Verde, 
Escócia, Estados Unidos da América, Finlândia, 
França, Grécia, Inglaterra, Líbano e Polónia. 
Na programação podem referir ‑se, a título de 
exemplo, Uma Família Inglesa (um quase ‑festival 
em torno dos parceiros ingleses da companhia) 
e Happy Together (que inclui uma participação 
no programa do Fórum do Futuro e um call for 
art, em parceria com a CMP).

mala voadora

Moçambique
2017 
“Jorge Andrade, ator 
português, cria moeda própria 
em Moçambique”

Jorge Louraço Figueira
Público 

“A última peça escrita e 
dirigida por Jorge Andrade 
é uma obra fundamental do 
actual reportório de teatro 
apresentado nas últimas 
temporadas em Portugal.” 
António Pinto Ribeiro

2º lugar na lista dos 10 
melhores espetáculos  
de 2016
Jornal Público

Vencedor do prémio de 
Melhor Espetáculo –  
Prémio Autores SPA/RTP

Nomeado para prémio de 
Melhor Trabalho Cenográfico – 
Prémio Autores SPA/RTP

Nomeado para o Globo de 
Ouro de Melhor Espetáculo – 
SIC

Menção Especial da 
Associação Portuguesa  
de Críticos de Teatro

Pirandello
2016 
Vencedor do prémio de 
Melhor Trabalho Cenográfico – 
Prémio Autores SPA/RTP  
 
Overdrama
2012 
Nomeado para prémio de 
Melhor Espetáculo – Prémio 
Autores SPA/RTP

Memorabilia
2012 
Nomeado para prémio de 
Melhor Trabalho Cenográfico – 
Prémio Autores SPA/RTP 

What I Heard About  
the World
2012 
Vencedor do prémio de 
Melhor Espetáculo – Edinburgh 
Fringe Festival Total Theatre 
Awards

Os Justos
2004 
Menção Honrosa do Prémio 
Madalena Azeredo Perdigão – 
Fundação Calouste Gulbenkian 



Jorge Andrade é licenciado pela ESTC. Fundou 
e dirige a mala voadora com José Capela. Dirige 
os espetáculos da companhia desde 2004. 
Lecionou na ESTC, na Escola Superior de Dança 
e na Licenciatura em Teatro da UM, e orientou 
workshops designadamente em Sheffield, Beirute, 
São Paulo, Rio e Sarajevo. Como ator, trabalhou 
com Carlos Pessoa, Jorge Silva Melo, João Mota, 
Jorge Listopad, Artur Ramos, Rogério de Carvalho, 
Álvaro Correia, Élvio Camacho, Manuel Wiborg, 
Marcos Barbosa, entre outros. No âmbito do Artista 
na Cidade 2014, foi convidado para encenar um 
texto original de Tim Etchells na Companhia Maior 
e para integrar o elenco de Quizoola! dos Forced 
Entertainment. O seu trabalho foi reconhecido 
no âmbito do Prémio M. Madalena de Azeredo 
Perdigão, dos Prémios Autores da SPA, e dos Total 
Theatre Awards para melhor espetáculo do Fringe 
Festival de Edimburgo.

José Capela, arquiteto, doutorou ‑se com a 
dissertação Operar conceptualmente na arte. 
Operar conceptualmente na arquitetura. É docente 
na Universidade do Minho desde 2000, onde 
leciona nos cursos de arquitetura e de teatro, e é 
investigador do Lab2PT. É cofundador e codiretor 
artístico da mala voadora, com Jorge Andrade, 
e responsável pela cenografia dos espetáculos. 
Trabalhou como cenógrafo, entre outros, com 
Rogério de Carvalho, João Mota, Álvaro Correia, 
Teatro Praga, Raquel Castro, Companhia Maior, 
Voadora (ES), Companhia Nacional de Bailado, 
Rodula Gaitanou, Nicola Raab, em colaboração 
com Third Angel (UK) e Association Arsène (FR),  
e para a Casa ‑Museu Guerra Junqueiro, o programa 
Cultura em Expansão, o Teatro Maria Matos e 
o Teatro São Luiz. Foi nomeado para o Prémio 
Autores relativo a ‘melhor trabalho cenográfico’  
em 2012 e 2017, e recebeu o prémio em 2016 
por Pirandello da mala voadora. Escreve ensaios  
e participa em conferências sobre arquitetura, arte 
e cenografia. Em 2013, publicou o catálogo de 
cenografia Modos de não fazer nada. É presidente 
da direção da Associação Portuguesa de 
Cenografia desde 2016.

jorge 
andrade

josé
capela
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Frequentou o curso de Formação de Atores 
da Escola Superior de Teatro e Cinema entre 
2003/2006. Enquanto ator/performer tem um 
percurso muito diversificado tendo trabalhado com 
companhias com linguagens muito distintas como 
a mala voadora (com a qual colabora desde 2009) 
com performers da área da música e da dança 
e com companhias ou em teatros internacionais 
como o Muz Theatre na Holanda, The Experimetal 
Stage of the Baltic House em São Petersburgo,  
no Rio de Janeiro e em festivais de teatro na 
Estónia, Malta e Turquia. Músico/cantor trabalha 
desde 2005 regularmente com a companhia de 
Teatro O Bando. Faz parte da fundação do Teatro 
do Eléctrico.

Nasceu em Leiria em 1992. Tem o curso de 
Interpretação da Escola Profissional de Teatro 
de Cascais e frequentou o curso Dança/
Teatro da Companhia Olga Roriz. Estreou ‑se 
profissionalmente em teatro em 2012, com a mala 
voadora, em “Dead End”, uma criação de Jorge 
Andrade, tendo no ano seguinte participado em 
“Marat/Sade” de Peter Weiss, com encenação de 
Carlos Avilez. Desde então, participou em várias 
criações, nomeadamente: “Cabaret”(da companhia 
Auéééu), “Anne Sullivan e Helen Keller” (de Roberto 
Cordovani), “Walking: Holding” (de Rosana Cade) 
e “How to do Things With Bodies” (de João Garcia 
Miguel), “Mechanical Monsters” (de Rui Neto), 
“Minotauro” (de Miguel Graça) e “Moçambique”  
(de Jorge Andrade, mala voadora). Há dez anos que 
trabalha com regularidade em cinema e televisão.

Bruno Huca

Jani Zhao

Isabél Zuaa
Portuguesa, nascida em Lisboa, tem as suas 
origens em Angola e na Guine ‑Bissau. Na sua 
formação, passou pela escola Chapitô, em 
interpretação teatral, pela Escola Superior de 
Teatro e Cinema no curso de teatro e pela Unirio 
em Artes cénicas. Desde 2010, transita entre 
projetos de dança, cinema e teatro no Brasil e em 
Portugal. Colaborou com Gustavo Ciriíaco em “Eles 
vão ver”, “Sala de Maravilhas”, “Onde o Horizonte 
se Move”, “ Quem anda no chão, quem anda nas 
árvores, quem tem asas”; com Denise Stutz e 
Felipe Ribeiro no “Eu um Branco”; em cinema, 
participou em “Kbela” de Yasmin Thayná, “Um 
passo a dois” de Jorge Itapuã Beiramar, “Joaquim” 
de Marcelo Gomes, “As Boas Maneiras”” de Marco 
Dutra e Juliana Rojas. No teatro, colaborou com 
Tiago Vieira em “Antes que tudo acabe”; com a  
Cia Melodramatica do Rio de Janeiro; com a  
mala voadora em “Moçambique” e “Amazónia”. 
Tem desenvolvido projetos próprios de pesquisa 
de novas dramaturgias, como “Pietá Preta  ‑ Black 
Pietá”, “Carolina”, “Mas Maria e Divino ‑Connect”.

18amazóniamala voadora
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Marco Mendonça nasceu em Moçambique a 
30 de Janeiro de 1995. É licenciado em Teatro 
pela Escola Superior de Teatro e Cinema, ramo 
de Atores. A sua estreia em teatro foi em 2013, 
com os The Lisbon Players. Tem trabalhado 
regularmente com a companhia Os Possessos  
e estagiou entre 2015 e 2016 no Teatro Nacional 
D. Maria II, onde colaborou em espetáculos de 
Tiago Rodrigues, Miguel Fragata e Inês Barahona, 
Catarina Requeijo, João Pedro Vaz, João Grosso, 
Tonan Quito, Paula Diogo e Faustin Linyekula.  
Em cinema, trabalhou com Pedro Cabeleira,  
Afonso Mota, Salomé Lamas e Carlos Diegues. 

Balanta e luso ‑guineense, Welket Bungué nasce 
em Xitole (Guiné ‑Bissau) a 7 de Fevereiro de 1988. 
Welket iniciou a sua formação artística em 2005. 
Pertence às companhias de teatro Rastilho (Lisboa) 
e Homlet (Beja), da qual é também cofundador. 
É licenciado em Teatro no ramo de Atores 
(ESTC/Lisboa) e pós ‑graduado em Performance 
(UniRio/RJ). É membro permanente da Academia 
Portuguesa de Cinema desde 2015. Em 2012 
foi distinguido com o prémio de Melhor Ator pela 
sua interpretação em “Mütter”, realizou a curta‑
‑metragem “Bastien”, integrou o elenco de “Joaquim”, 
de Marcelo Gomes, “Corpo Elétrico, Kaminey” de 
Vishaal Bahardwaj, “Cartas da Guerra” de Ivo M. 
Ferreira. Atualmente reside no Rio de Janeiro. 

Marco Mendonça

Welket Bungué 

É licenciada em Teatro – Ramo Atores na Escola 
Superior de Teatro e Cinema e em Línguas 
e Literaturas Modernas  ‑ Inglês/Alemão na 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 
Destaca na sua formação de atriz o trabalho de voz 
com Natália de Matos e de corpo com Luca Aprea, 
bem como a Oficina de Teatro com João Mota. 
De 2006 a 2010, integra na Comuna – Teatro 
de Pesquisa encenações de João Mota e Álvaro 
Correia. Trabalha regularmente com as companhias 
mala voadora e Teatro do Eléctrico, entre outros 
projetos de teatro, televisão e cinema. Teve 
formação e trabalhou com o Movimento Português 
de Intervenção Artística e Educação pela Arte. Dá 
Workshops e Oficinas de Teatro e faz coaching 
personalizado para atores. 

Tânia Alves
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Nascido em Braga, 1988. Concluiu, em 2008,  
o curso de Iluminação na ACE – Escola de Artes. 
Enquanto desenhador de luz trabalhou com 
encenadores como: Ana Luena, António Capelo, 
Bob Wilson, Baboo Liao, Cláudia Lucas Chéu, 
Gintare Minelgaite, Joana Providência, João dos 
Santos Martins, Jorge Andrade, Marta Pazos, 
Mickael de Oliveira, Miguel Loureiro, Nuno M 
Cardoso, Pedro Penim, Raquel André, Solange 
Freitas, entre outros. Neste momento, trabalha 
com o encenador Robert Wilson em projectos por 
vários países da Europa. Participante no Watermill 
Center Summer Program em Nova Iorque nos 
anos 2014, 2015 e 2016 com instalações de 
iluminação, juntamente com artistas de todo o 
mundo, entre os quais se destacam: Jim Jarmusch, 
Cocorosie e Dimitris Papaioannou. Na área da 
música, foi responsável pelos desenhos de luz das 
bandas: Super Nada, Manel Cruz e Holy Nothing.

Colaboram como compositores em artes 
performativas e cinema desde 2001, trabalhando 
com diversos nomes, como João Garcia Miguel, 
Jorge Andrade (mala voadora), Victor Hugo Pontes, 
Ana Luena (Teatro Bruto), Nuno Cardoso, Joana 
Providência,entre outros, tendo apresentado 
trabalhos em Portugal, Espanha, França, Alemanha, 
Israel, Brasil e Rússia. No cinema, compuseram 
diversas bandas sonoras para Raquel Freire e 
Jorge Quintela. Membros do projeto de música 
eletrónica  – Ekco Deck.

Rui Monteiro 
Nasceu em 1982 no Porto. Fez os estudos no 
Conservatório de Música do Porto em Guitarra 
Clássica e depois Música Eletrónica e Produção 
Musical na Escola Superior de Artes Aplicadas  
de Castelo Branco.

Nasceu em 1981 no Porto. Estudou Design  
de Luz e Som na Escola Superior de Musica e 
Artes do Espetáculo, onde leciona actualmente.

Sérgio Martins

Rui Lima
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Ecocatástrofe em dado momento, por exemplo, 
“não se sabe bem onde é que acaba o 
patrocinador da telenovela e começa 
o investidor de alguém que vai para 
a Amazónia fazer um investimento”; 
a intenção “era de que esses planos 
se misturassem”. E de facto assim 
é. Quando se dá uma guerra entre 
os do Bangladesh e os índios, não se 
percebe bem se se trata da história 
ecotelenovelesca ou de uma realidade 
fora dessa história; mais tarde, até se 
sabe, os refugiados parece que foram 
mesmo mortos, parece também que 
por razões artísticas e ‘efeito de real’. 
Por isso são importantes os nomes, 
eles estão no cerne da confusão 
que, como diz José Capela, que fez o 
cenário e os figurinos, “brinca com 
a ideia de realismo”; não só o lugar, 
o espetáculo e a novela têm o mesmo 
nome, também as personagens têm, 
praticamente sempre, os nomes dos 
atores (quase todos ‘reciclados’ de 
“Moçambique”) — Isabél, Tânia, 
Jani, Welket, Marco, Bruno. E, numa 
espécie de extensão programática, 
“Amazónia” acaba por ser feito, 
em grande parte, de elementos 
reciclados, da música à luz, do cenário 
aos figurinos. Sem a pretensão de dar 
lições, situando-se no terreno da pura 
especulação artística, acaba por ser 
a distinção entre bons e maus, entre 
boas e más intenções, entre verdade e 
mentira, que se torna confusa, difícil 
de estabelecer; como na vida, como 
na realidade. b
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Jani Zhao, Welket Bungué, 
Tânia Alves, Marco Mendonça, 

Isabél Zuaa e Bruno Huca  
na floresta amazónica  

(foto de ensaio)

chiquíssimos — o Centro Pompidou, o 
British Film Institute — para angariar 
mais fundos para a novela. Um dos 
patrocinadores impõe a presença de 
‘refugiados climáticos’ do Bangladesh 
na telenovela, um gesto secundado e 
aclamado pelos restantes confrades 
e pelo resto do mundo que ‘pensa 
bem’. E lá vão os tais refugiados para 
a Amazónia, servir de figurantes em 
“Amazónia”. Até aqui, tudo parece 
relativamente claro. Mas não é assim. 
“A vida como ela é”, como anuncia o 
genérico da econovela, é muito mais 
complicada. Em “Moçambique”, 
espetáculo que a Mala Voadora 
apresentou em 2016, a história a que 
se assistia continha diversos planos 
ficcionais, que tornavam difícil, 
senão impossível, saber se aquilo 
a que se assistia era invenção ou 
documento. Agora, essa confusão 
está ‘amazonicamente’ ampliada. 
Como diz Jorge Andrade, autor do 
texto e encenador do espetáculo, 

Com “Amazónia”, uma paródia telenovelesca  
e ecológica, a Mala Voadora observa à lupa  
a fronteira entre distinções cruciais
TEXTO JOÃO CARNEIRO 

Um grupo de artistas de 
vanguarda vai para a 
Amazónia fazer uma 

telenovela ecológica, chamada 
“Amazónia”. São apoiados 
pela Fundação Cartier e têm 
patrocinadores de grandes marcas e 
firmas multinacionais. É uma história 
de gente politicamente incorreta, que 
vai para a Amazónia fazer negócios. 
Nessa história, aparentemente 
exemplar no seu desígnio de mostrar 
“como os maus são maus” e só 
causam destruição à sua passagem, 
esses facínoras começam logo por dar 
a entender, por atos e palavras, a sua 
terrível natureza: um ramo de árvore 
perturba o sono de uma rapariga, 
corta-se a árvore; uma pantera 
perturba o sono da mesma rapariga, 
mata-se a pantera. Existem índios 
naquelas terras? Abre-se a ‘caça ao 
índio’. A dada altura organiza-se uma 
projeção dos dois primeiros episódios, 
em lugares reputadíssimos e 

AMAZÓNIA
De Jorge Andrade
São Luiz Teatro Municipal,  
Lisboa, de 9 a 19;  
Theatro Circo,  
Braga, 24 e 25

Jornal Expresso · Revista E 4 novembro 2017 João Carneiro

pr
es

s 
e 

cr
íti

ca
1/5



22amazóniamala voadora

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Interesse Geral

  Pág: 119

  Cores: Cor

  Área: 13,03 x 25,43 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 72132431 09-11-2017


São Luiz Teatro Municipal > R. António Maria Cardoso, 38, Lisboa > T. 21 325 7640 > 9-11, 15-19 nov, 
qua-sáb 21h, dom 17h30 > €12 a €15 > Theatro Circo > Av. da Liberdade, Braga > T. 253 203 800 > 
24-25 nov, sex-sáb 21h30 > €10

Amazónia Lisboa e Braga
O maravilhoso universo  
das telenovelas ecológicas

Não conseguiram mudar a 
História de Moçambique, 
mas poderão salvar o 
planeta? A mesma equipa 
artística da anterior 
produção da Mala Voadora 

viajará desta vez até à Amazónia, para 
as gravações de uma telenovela 
ecológica, tema tão precioso na 
atualidade e que garante sempre 
audiências. A companhia quis levar 
mais longe esta corrente verde e 
transformou o espetáculo num imenso 
ecoponto: há cenários, figurinos, 
músicas, luzes e cenas recuperados de 
outras produções. Consigo, 
transportam uma espécie de alma que 
acaba por fugir do controlo dos 
artistas, levando este Amazónia por 
outros caminhos que não os da 
salvação. Muito pelo contrário, 
conduzem à destruição do planeta.

“Interessava-nos levantar a questão 
da forma como encaramos a nossa 
presença no planeta, demasiado 

autocentrada, em que tudo existe 
em nosso benefício e as soluções 
são sempre as mesmas”, diz Jorge 
Andrade, o autor e encenador. 
“Queríamos olhar para o planeta como 
uma entidade que não dominamos 
e fazer esta reflexão a partir de um 
espetáculo de teatro”, acrescenta. 
Três narrativas coabitam em cena: 
a dos empreendimentos levados a 
cabo na Amazónia; a do grupo de 
artistas que vai para o território 
brasileiro para fazer uma novela 
ecológica; e a do enredo da própria 
novela. Dividida em episódios (onde 
não faltam genéricos cantados e 
anúncios dos patrocinadores), a 
história de Amazónia torna-se 
cada vez mais intrincada e tem 
reviravoltas mirabolantes, com casos 
de incesto, investidores gananciosos, 
conspirações económicas, mortes 
inesperadas. Se conseguir, siga as 
cenas dos próximos capítulos.  
Joana Loureiro
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O humor delirante da companhia de teatro Mala Voadora é reciclado 
nesta produção amiga do ambiente

Revista Visão 9 novembro 2017 Joana Loureiro
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ma” que constituem os segundos. O 
tom de delírio e de imersão surreal, 
enquanto resposta artística à questão 
- uma resposta em que a Mala Voa-
dora faz mais uso da invenção e do 
que da crítica social e política -, de-
corre também da memória do ro-
mance de Mario Vargas Llosa, A Tia 
Júlia e o Escrevedor, livro em que um 
autor que se dedica à escrita simul-
tânea de quatro radionovelas come-
ça a baralhar os argumentos. Mas a 
telenovela, aqui, é sobretudo um 
meio para atingir um certo efeito de 
ridículo e surge como potenciadora 
do andamento hipnótico e delirante 
a que Amazónia se entrega.

Lidar com o inimigo
Começa tudo com uma família sen-
tada à mesa. A matriarca ocupa o 
seu lugar, recebe a filha e o genro, 
os netos, dá ordens ao mordomo 
local para um pequeno-almoço com 
“qualquer coisa típica”. Há beijinhos 
de bons dias, raspanetes da avó, os 
mais novos são avisados de que “é 
tudo muito bonito” mas da janela, 
não devem aventurar-se pelo mato, 
a rapariga queixa-se que dormiu mal 
por causa do ruído produzido pelos 
ramos das árvores. Se assim foi, pois 
que se cortem os ramos. Começa 
por aquilo a que José Capela chama 
“uma sucessão de teatro quase rea-
lista, que podia ter cem anos”. Só 
que a cena há-de repetir-se durante 
toda a peça, em círculos cada vez 
mais alargados, perdendo aderência 
à realidade e aproximando-se do 
espectador - ser-lhe-á explicado, às 
tantas, que por razões ecológicas o 
cenário é proveniente de uma ante-
rior peça de Cláudia Gaiolas, The 
Hunting Scene, o jogo de luzes de Rui 
Monteiro é recuperado da peça O 
Nome da Rosa, de Pedro Penim, e 
algumas das frases que ouviremos 
das bocas dos actores são colhidas 
directamente de outra fonte. E tam-
bém as relações familiares hão-de 
começar a distorcer-se e a natureza 
a reclamar uma outra vida.

À medida que se torna mais insus-
tentável e desadequada a presença 
da família naquele cenário - “Uma 
pessoa sufoca aqui com tanto verde, 
parece que ficamos malucos”, diz 
Tânia, filha da matriarca; “Isto não 
faz nada bem à saúde, temos de co-
meçar a deitar abaixo esta floresta” 
-, cada novo episódio traz mais uma 
chusma de patrocinadores. Aos pou-
cos, sem que a família se adentre no 
mato, assumindo-se sempre como 
estranha àquele espaço, a ingerência 
exterior vai-se tornando mais gritan-

M
oçambique terminava 
com um falhanço. O 
grande projecto de uma 
exploração de concen-
trado de tomate no con-
tinente africano tombava 

sob o peso das expectativas e do so-
nho de influenciar a vida de um país 
a construir-se no pós-independência. 
Não que houvesse, mesmo nos limi-
tes e no jogo da ficção, a ilusão de que 
um indivíduo poderia obrar uma 
transformação de fundo na História. 
Mas Moçambique terminava com essa 
interrogação se, afinal, aquela nego-
ciação de uma narrativa que os acto-
res empreendiam durante hora e 
meia poderia contentar-se com um 
desfecho que se resumisse a sete ti-
pos de papo para o ar, a tomar ba-
nhos de sol, a beber cerveja e a comer 
marisco numa ilha paradisíaca. Era 
o final feliz que os sete negociavam 
em palco, não por ser essa a sua ver-
dadeira missão, mas por ser para aí 
que os conduzia a desilusão com o 
seu ínfimo papel na capacidade de 
influenciar a ordem social, política e 
financeira de um país.

Amazónia aprendeu com Moçam-
bique. E, portanto, assume desde 
logo o falhanço como ponto de par-
tida. Neste cenário de pinheiros de 
plástico, em que “um grupo de artis-
tas de vanguarda, com o apoio da 
Fundação Cartier, foi para a selva 
fazer uma telenovela ecológica”, já 
ninguém se propõe mudar o curso 
da História nem almeja mudar o 
mundo. Amazónia, em cena no âm-
bito da Capital Ibero-Americana de 
Cultura no Teatro São Luiz, Lisboa, 
de 9 a 19 de Novembro - 24 e 25 no 
Theatro Circo (Braga), Janeiro no Ri-
voli (Porto) e Outubro no Cine-Teatro 
Louletano (Loulé) -, foi pensada, 
num primeiro momento, como pos-
sível continuação ficcional para o 
desfecho de Moçambique, mas logo 
se sobrepôs a ideia de trabalhar a te-
mática da ecologia, mormente quan-
do Jorge Andrade começou a ques-
tionar-se de que forma podia fazer 
do espectáculo uma obra de recicla-
gem. E juntamente com José Capela 
e o elenco (o mesmo da mais recen-
te apresentação de Moçambique) 
começaram a ver espectáculos com 
o propósito de os roubar.

Depois, no primeiro mês e meio 
de trabalho em conjunto, dedica-
ram-se à leitura e à visualização de 
livros e filmes sobre a Amazónia e 
sobre a questão do direito à terra 
das comunidades índias, sempre 
com a ideia de que, desta vez, não 
havia final feliz possível. Jorge An-

drade cita um autor importante nes-
te processo de pesquisa, Timothy 
Morton, quando este diz que “we all 
know that we are screwed, so let’s not 
spend the rest of our lives in this pla-
net telling how screwed we are” [sa-
bemos que estamos lixados, não 
passemos então o resto das nossas 
vidas neste planeta a dizer o quão 
lixados estamos] - uma frase que o 
texto delega no pai da família, ins-
talada à mesa de pequeno-almoço, 
a cena central da telenovela a que 
assistimos no palco.

“Aquilo que procurámos era que 
em nós artistas, animistas ou quem 
quer que seja, houvesse algum de-
sencanto e alguma confusão”, diz 
o autor e encenador. “Ou que não 
se vislumbrasse uma possibilidade 
que não a da ironia para lidar com 
esta ideia de nos vermos a aproxi-
mar de um fim ou de uma destrui-
ção. Aquela coisa de estarmos à 
procura do criminoso, sendo nós o 
detective, e depois descobrirmos 
que o criminoso é o próprio detec-
tive.” A adopção de um impulso 
ecológico não implica, no entanto, 
a construção de um espectáculo 
panfletário ou moralista, uma dou-
trinação em palco sobre compor-
tamentos bons e responsáveis. Ape-
sar de uma listagem cada vez mais 
exaustiva de empresas e organiza-
ções com interesses na Amazónia 
ser explicitado, o tom é progressi-
vamente mais descontrolado, rejei-
tando qualquer didactismo ou pe-
dagogia em favor de uma saturação 
tal do desvario que tudo se adensa 
num carrossel burlesco.

“É um espectáculo”, como defen-
de o cenógrafo José Capela, “sem 
boas intenções. Aqui ninguém é 
bem-intencionado; o escape e a re-
denção estão mais numa perda de 
lógica, no abandono da lógica do 
que em qualquer tipo de boa inten-
ção.” A haver qualquer vislumbre 
de consciência, estará numa apro-
ximação (ficcional) a um (real) mo-
vimento voluntário para a extinção 
da humanidade, cuja solução para 
evitar o desastre planetário passa 
por a humanidade se retirar da 
equação da vida na Terra.

Num delírio cada vez mais exces-
sivo e em que cada novo episódio da 
telenovela recomeça a cena de pe-
queno-almoço familiar, a narrativa 
de Amazónia coloca esta gente caída 
de pára-quedas na floresta a debater 
a captação de investidores para uma 
região habitada ainda por índios e a 
procurar formas de ludibriar os pri-
meiros para não perceber o “proble-

te e, fintando as lições morais graças 
a um absurdo que impede qualquer 
seriedade de discurso numa primei-
ra camada, vinca o quanto mãos que 
nunca se sujaram naquela terra di-
tam de longe o seu destino.

Não é por acaso, de resto, que se 
ouvem alusões cinematográficas a 
A Desaparecida, de John Ford, ou a 
Fitzcarraldo, de Werner Herzog. 
Aquilo a que acedemos em Amazó-
nia é sempre esse olhar mediado, a 
impossibilidade de ser o outro. Se 
em Moçambique a história pessoal 
de Jorge Andrade e a recolha de ima-
gens reais do arquivo da televisão 
estatal no pós-independência colo-
cava sempre a ficção como um pos-
sível caminho paralelo, em Amazó-
nia, muito simbolicamente, na visi-
ta que Jorge Andrade fez ao centro 
de documentação do Museu da Bor-
racha, após telefonemas e marca-
ções, deu com a porta fechada. E 
conseguindo finalmente o acesso, a 
frágil condição dos jornais do arqui-
vo, no esquecido estado brasileiro 
de Acre, levava a que as páginas se 
fossem desfazendo nas suas mãos 
enquanto as folheava. Como se 
aquela História, não lhe pertencen-
do, não se deixasse agarrar.

É por isso que se fala de um es-
pectáculo que parte de uma demis-
são de qualquer intento de mudar 
o estado das coisas. O que implica 
também uma noção, profundamen-
te política, de não estar no centro. 
Capela lembra que “há uma manei-
ra de lidar com o inimigo que é levar 
a sua própria lógica até a um limite 
para demonstrar aonde o caminho 
do inimigo conduz”. “Acho que este 
espectáculo tem alguma coisa disso, 
porque é de uma crueldade enorme 
em tudo o que tem que ver com a 
relação colonialista com o outro - e 
aqui não é evitada, pelo contrário, 
é muito exacerbada.” Até mesmo os 
actores da telenovela se vestem de 
preto lembrando que aquele é o tra-
je oficial dos maus da fita.

Aqui o colonialismo é de gabinete, 
capitalista, acompanhado em live 
streaming, numa telenovela em que 
o product placement é recorrente. Em 
Amazónia, os actores não dominam 
a narrativa, não sabem para onde 
correm, estão agarrados a uma van-
guarda estéril, em colisão com uma 
reciclagem teatral que apenas acen-
tua a falência de soluções. A família 
presa dentro de uma telenovela pou-
co pode, afinal, perante as corpora-
ções que ditam os seus destinos. 
Destinos ficcionais, claro, que nada 
em Amazónia é, de facto, real.

A Mala Voadora instala-se na 
Amazónia. Em estreia no Teatro 
São Luiz, de 9 a 19 de Novembro, 
uma telenovela vanguardista perde 
o controlo e assume o falhanço na 
tentativa de mudar o mundo.

Gonçalo Frota

Num  cenário de pinheiros de 
plástico, em que um grupo de 
artistas de vanguarda foi para a 
selva fazer uma telenovela 
ecológica”, já ninguém se 
propõe mudar o curso da 
História nem o mundo

“É um espectáculo 
sem boas intenções. 
Aqui ninguém é 
bem-intencionado; o 
escape e a redenção 
estão mais numa 
perda de lógica, no 
abandono da lógica 
do que em qualquer 
tipo de boa 
intenção” 
José Capela, 
cenógrafo

Jornal Público, suplemento Ípsilon 3 novembro 2017 Gonçalo Frota
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certas energias sobre 
aqueles artistas e atores, 
ditando o desenrolar dos 
acontecimentos”, diz ainda. 
“O objetivo era também não 
ter nenhuma ideia nova para 
não continuarmos a fustigar o 
planeta”. E assim, a pergunta 
que se impõe é “Como fica a 
arte?”.

Amazónia, que depois do 
São Luiz, onde pode ser visto 
até 19, será apresentado no 
Theatro Circo, em Braga, e em 
janeiro no Rivoli, no Porto, 
é um projecto que se integra 
de uma forma mais alargada 
no Forum do Futuro, que irá 
decorrer nesta cidade até 11. É 
uma iniciativa do pelouro da 
cultura da Câmara Municipal 
portuense, nesta edição, sobre 
o tema Terra eléctrica. 

A Mala Voadora associa-se 
ao Fórum com dois convidados. 
Um deles, Les U. Knight, um 
ativista americano de um 
movimento para a extinção 
voluntária da Humanidade, 
que vai fazer uma conferência 
a 10, no espaço da companhia. 
“O que ele propõe é que 
deixemos de nos reproduzir 
e abandonemos o planeta, 
porque o condicionamos 
mais do que nos deixamos 
influenciar por ele”. O outro 
conferencista é o artista e 
filósofo Koert van Mensvoort, 
que irá fazer uma comunicação 
no Rivoli a 11. “Defende que 
em nós já há muito pouco de 
natural e é preciso olhar para 
a Natureza e dar outro nome 
às coisas. Para mim, é com 
certeza mais natural falar 
ao telemóvel do que ir caçar 
um macaco para jantar. O 
que é isso da Natureza, hoje”, 
interroga-se Jorge Andrade. 
O pensamento dos dois fazem 
parte da matéria-prima que 
investigou para escrever o 
texto de Amazónia.

Paralelamente, a Mala 
Voadora desenvolveu o seu 
programa Happy Together, já 
em 3ª edição, em que lançou 
um concurso de propostas 
aberto a outros artistas sobre 
as temáticas que a companhia 
trabalha. Foram escolhidos 
os trabalhos de Tiago Cadete, 
Sónia Baptista, com Carolina 
Campos, Júlia Rocha e Raquel 
Melgue, e uma instalação 
interativa de Guilherme Sousa 
e Pedro Azevedo. Obras que 
vão estar em exposição no 
espaço da Mala Voadora, 
durante o Fórum do Futuro.J 
MARIA LEONOR NUNES

Mala Voadora, no São Luiz
Jorge Andrade, delírio ecológico 

 Depois de Moçambique, 
a última criação da Mala 
Voadora, ainda em digressão, 
impôs-se fazer um “espetáculo 
ecológico”. E aí está Amazónia, 
com texto e direção de Jorge 
Andrade, que a companhia 
estreia amanhã, quinta-feira, 
9, no Teatro São Luiz, em 
Lisboa, integrado na Capital 
Ibero-Americana de Cultura 
2017. 

Trata-se mais exatamente 
de uma “telenovela ecológica”. 
“Moçambique acabava com 
uma catástrofe natural, depois 
de muitas peripécias para 
fazer vingar o negócio de 
concentrado de tomate, uma 
seca que tornava impossível 
o nosso empreendimento”, 
adianta o encenador. “Ir agora 
para a Amazónia pareceu-nos 
uma ideia feliz. Um grupo de 
artistas de vanguarda vai fazer 
um episódio piloto, procura 
seduzir com artimanhas 
patrocinadores também com 
sensibilidade ecológica e 
esperam-se audiências. Mas 
os investidores fazem as suas 
exigências e aí começam os 
problemas”.

A ironia e a mordacidade 
fazem parte do enredo. 
Porque Amazónia não é 
apenas um bem intencionado 

espetáculo ecológico, mas 
uma desconstrução crítica 
do próprio discurso sobre 
as questões ecológicas e 
ambientais. “Não queremos 
de todo, nem nunca foi nossa 
intenção, ao fazer teatro, dar 
qualquer lição às pessoas de 
como viver ou apontar o dedo 
a determinadas práticas. Nem 
nos pretendemos pôr de fora, 
enquanto artistas, deste caos 
em que vivemos”, salienta 
Jorge Andrade. “Nós não temos 
a solução, optamos por criar 
uma espécie de delírio em 
palco”. 

O que se pretende com esse 
espetáculo delirante é “uma 
especulação artística sobre 
o modo como nos podemos 
relacionar uns com os outros, 
mais do que como vamos 
reciclar, ou andar mais a pé 
e não de carro ou ir ou não 
de avião ver um espetáculo a 
Edimburgo”, explica: “Mesmo 
que tivéssemos as respostas 
para os problemas ambientais, 
não creio que esse seja o 
lugar da arte. Não passará 
com certeza pela cabeça de 
ninguém ao ver Amazónia 
que queremos que o planeta 
acabe rapidamente, mas é 
um espetáculo politicamente 
muito incorreto”.

A escolha do formato 
telenovela não foi, de resto, 
inocente. “Quisemos brincar 
com essa ideia. Agradava-me 
esse formato, para além da 
profusão de acontecimentos, 
precisamente por, como se 
canta no genérico, pretender 
retratar a vida como ela é. 
Gosto dessa confusão, essa 
mistura entre a realidade e a 
ficção”.

Não seria, porém, 
compreensível fazer um 
espetáculo que não fosse 
ele próprio ecológico. “Só 
usamos matéria-prima 
de outros espetáculos”. 
A começar pela equipa, a 
mesma de Moçambique, 
de que fazem parte Bruno 
Huca, Isabél Zuaa, Jani Zhao, 
Matamba Joaquim, Tânia 
Alves, Welket Bungué ou 
José capela na cenografia, , 
Rui Lima e Sérgio Martins na 
banda sonora e Rui Monteiro 
na luz. Mas também o 
cenário e o próprio texto é 
uma colagem de fragmentos 
de outros espetáculos, uma 
reciclagem assumida: “É 
tudo pensado numa lógica de 
poupança, só que essas coisas 
que reciclamos têm uma 
espécie de alma e acabam 
por exercer influências, 

Amazónia, novo espetáculo da Mala Voadora, dirigido por Jorge Andrade, no S. Luiz
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THEATRO CIRCO
| Redacção | 

‘Amazónia’ é a mais recente pe-
ça da companhia mala voadora
que, após a sua estreia no passa-
do dia 9, chega ao Theatro Circo
a 24 e 25 de Novembro, marca-
do para as 21.30 horas.

Coprodução do Theatro Circo,
São Luiz Teatro Municipal e
Teatro Municipal do Porto Rivo-
li/ Campo Alegre, ‘Amazónia’
relata a experiência de um grupo
de pessoas a criar “uma novela
ecológica” na floresta amazóni-
ca.

Sucessora de ‘Moçambique’,
peça da mala voadora distingui-
da como Melhor Espectáculo do
ano pela Sociedade Portuguesa
de Autores, ‘Amazónia’ coloca
em cena um grupo de pessoas
que tenta fazer uma telenovela

sobre a causa ecológica e que,
no processo, acaba por destruir a
própria Amazónia.

Com encenação de Jorge An-
drade, ‘Amazónia’ leva mais
longe o conceito de ecologia e

concretiza-se com base em prin-
cípios rigorosos de poupança de
matéria-prima. “Em vez de in-
ventarmos coisas novas, vamos
reciclar aquilo que já existe: pe-
dir um cenário emprestado, um
desenho de luz emprestado, co-
lar músicas que já existem, repe-
tir ideias de outros espectáculos
para não desperdiçar, emitir sons
simples em vez de palavras, fa-
zer várias vezes a mesma cena
em vez de estar sempre a criar
cenas novas”, pode ler-se na
apresentação do espectáculo.

Protagonizada pelas mesmas
personagens que deram vida a
“Moçambique”, a acção de
‘Amazónia’ implica 3 narrativas
– a  História dos empreendimen-
tos levados a cabo na Amazónia,
a história do grupo de artistas
que vai para a Amazónia fazer
uma novela e o enredo.

Nos dias 24 e 25 de Novembro

‘Amazónia’ sobe ao palco no Theatro Circo

DR

Mala Voadora leva à cena a peça ‘Amazónia’
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Jorge Andrade é 
um dos artistas 
associados para as 
temporadas 17/18 
e 18/19 do Teatro 
Municipal do Porto. 
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Portal de notícias Porto.pt 
23 agosto 2016
http://www.porto.pt/noticias/mocambique‑
‑marca ‑a ‑rentree ‑do ‑teatro ‑municipal ‑do‑
‑porto ‑em ‑setembro

Rádio TSF 16 setembro 2016 
http://www.tsf.pt/cultura/interior/e ‑
‑se ‑eu ‑ ‑ ‑o ‑musical ‑de ‑uma ‑floresta‑
‑tropical ‑5393555.html

Canal Televisivo SIC Notícias
16 setembro 2016
http://sicnoticias.sapo.pt/cultura/2016‑
‑09 ‑19 ‑Mala ‑Voadora ‑estreia ‑a ‑peca‑
‑Mocambique

Diário de Notícias 22 setembro 2016
http://www.dn.pt/artes/interior/eu ‑tive ‑uma‑
‑plantacao ‑de ‑tomate ‑em ‑africa ‑5403225.
html

Jornal Público, suplemento Ípsilon 
24 junho 2017
https://www.publico.pt/2017/06/24/
culturaipsilon/noticia/ja ‑nao ‑sei ‑o ‑que ‑sou‑
‑diz ‑a ‑opera ‑1776694

Revista Visão 29 junho 2017
http://visao.sapo.pt/actualidade/visaose7e/
ver/2017 ‑06 ‑29 ‑Beaumarchais ‑Opera ‑de‑
‑enganos

Jornal de Notícias 20 agosto 2017 
http://www.jn.pt/artes/interior/
mala ‑voadora ‑trabalha ‑com ‑pablo‑
‑gisbert ‑8717089.html

Globo.com 23 março 2017
https://g1.globo.com/pr/parana/festival ‑de‑
‑teatro ‑de ‑curitiba/2017/noticia/festival ‑de‑
‑curitiba ‑tera ‑tres ‑atracoes ‑internacionais.
ghtml

Paraná Portal 4 abril 2017
http://paranaportal.uol.com.br/vitrine/
mocambique ‑a ‑historia ‑real ‑do ‑capitalismo‑
‑em ‑um ‑pais ‑destruido/

Folha de São Paulo 4 abril 2017
http://estudio.folha.uol.com.br/festival ‑de‑
‑curitiba/2017/04/1872490 ‑peca ‑discute‑
‑drama ‑familiar ‑e ‑historia ‑de ‑mocambique.html

Uol.com.br 9 abril 2017
https://blogdoarcanjo.blogosfera.uol.com.
br/2017/04/09/peca ‑mocambique ‑mostra‑
‑uma ‑africa ‑inventada ‑por ‑quem ‑partiu/

www
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contactos para 
agendamento/
programação 

+ info 
www.malavoadora.pt 
www.facebook.com/malavoadora 

Carla Estefan 
Agenciamento e Distribuição no Brasil
– Metropolitana Gestão Cultural
55 11 99219 ‑5954
metropolitanagestaocultural@gmail.com
carlaestefan@gmail.com

Vânia Rodrigues
gestão e programação
malavoadora@malavoadora.pt
932 833 852 

Joana Costa Santos
direção de produção 
producao@malavoadora.pt
917 351 490 
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