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Como usar a voz, a escrita, a respiração e a associação livre 
para chegar aos movimentos, acções, estruturas e desejos de 
composição que se encontram neste momento em nós? Como 
explorar alguns deles separadamente de forma a incorporá-los 
mais tarde em processos de improvisação mais longos ou 
complexos, ou mesmo em processos de composição? Como 
transmitir as nossas questões, os nossos métodos de composição, 
as nossas urgências, os nossos modos de questionar o mundo 
de modo a que façam sentido para outros? Neste workshop, 
gostaríamos de partilhar e discutir em conjunto com o grupo 
modos de fazer e de pensar sobre composição coregráfica 
e transmissão de saberes. Ironia e mãos vazias levar-nos-ão 
mais longe ainda.

ANA PAIS é investigadora de pós-doutoramento 
em artes performativas (bolseira FCT no 
Centro Estudos de Teatro/McGill University), 
dramaturgista e curadora. Em 2014, obteve o 
grau de doutoramento em Estudos de Teatro na 
Universidade de Lisboa sobre o tópico: “Comoção: 
os ritmos afectivos do acontecimento teatral”. 
Desde 2000, participa em colóquios nacionais 
e internacionais, tendo publicado vários artigos 
e dois livros: O Discurso da Cumplicidade. 
Dramaturgias Contemporâneas (2004, Colibri) 
e Ritmos Afectivos nas Artes Performativas (no 
prelo, Colibri). Recentente, organizou a antologia 
Performance na Esfera Pública (2017, Orfeu Negro). 
Foi crítica de teatro entre 2003 e 2004 nos 
jornais Público, Expresso e Sol. Entre 2005 e 2010, 
leccionou na Escola Superior de Teatro e Cinema. 
Como dramaturgista, colaborou com criadores 
de teatro e dança em Portugal (João Brites, Tiago 
Rodrigues, Rui Horta e Miguel Pereira). Concebeu, 
coordenou e produziu vários eventos de curadoria 
discursiva, dos quais destaca o ciclo de conferências 
O Poder dos Afectos (Culturgest, Fev. 2015) e o 
Projecto P! (Lisboa, 10-14 Abril 2017).

VERA MANTERO estudou dança clássica com Anna 
Mascolo e integrou o Ballet Gulbenkian entre 
1984 e 1989. Tornou-se um dos nomes centrais 
da Nova Dança Portuguesa, tendo iniciado a sua 
carreira coreográfica em 1987 e mostrado o seu 
trabalho por toda a Europa, Argentina, Uruguai, 
Brasil, Canadá, Coreia do Sul, EUA e Singapura. 
Desde 2000 dedica-se também ao trabalho de voz, 
cantando repertório de vários autores e co-criando 
projectos de música experimental. Em 1999 a 
Culturgest organizou uma retrospectiva do seu 
trabalho até à data, intitulada “Mês de Março, Mês 
de Vera”. Representou Portugal na 26ª Bienal de 
São Paulo 2004, com Comer o Coração, criado em 
parceria com Rui Chafes. Em 2002 foi-lhe atribuído 
o Prémio Almada (IPAE/Ministério da Cultura) e em 
2009 o Prémio Gulbenkian Arte pela sua carreira 
como criadora e intérprete.

Composição
e Transmissão

Oficina Municipal de Teatro 
Rua Pedro Nunes, Qta da Nora · 3030-199 Coimbra
239 714 013 · 912 511 302 · info@oteatrao.com

ANA PAIS E VERA MANTERO


