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Introdução
Na nossa perspectiva, o ano de 2021 ficou ligado ao de 2020 num contínuo, sem uma
separação clara entre um e outro, e com um ritmo de actividade difícil de definir.
Naturalmente, esta sensação estará ligada à circunstância pandémica que vivemos e que,
para além de nos afastar uns dos outros, também diluiu um conjunto de manifestações
culturais que constituíam marcos no calendário e nos ajudavam a situar-nos no ano -
primeiro é o Natal; depois é o Carnaval; a seguir vem a Páscoa…

Esta sensação de continuidade entre o ano passado e este ano estará também ligada ao
adiar de projectos em virtude da pandemia, que inicialmente pensados para 2020, só este
ano puderam ser concretizados.
É o caso do espectáculo LED - Viagem ao interior num smartphone, que esteve a 22 e 23
de Abril no Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV). Fazendo parte do conjunto de
produções que estavam planeadas para os festejos dos nossos vinte anos de actividade,
esta apresentação prolongou os festejos dessa efeméride para 2021. Nele, embarcamos
numa viagem invulgar ao interior de um smartphone, num périplo pelo sentido da vida.
A acompanhar LED, esteve exposta no TAGV a exposição de cartazes, fotografias e
adereços de cena comemorativa dos nossos vinte anos de actividade.
Esta comemoração dos 20 anos no TAGV começou em Janeiro deste ano com a leitura no
Clube de Leitura Teatral, organização conjunta do TAGV com A Escola da Noite, da nossa
peça Luz de Perdição. Continuou depois com a apresentação pública do livro Expressão
das Emoções | LED - viagem ao interior de um computador, contendo duas das peças
do nosso repertório e editado pela Imprensa da Universidade de Coimbra. A apresentação
esteve a cargo do físico Carlos Fiolhais.

Estreámos uma outra produção teatral em Novembro deste ano: Vozes sem Conta, em
parceria com o Centro de Estudos Sociais, o Movimento Ouvir Vozes Portugal e a Rádio
Aurora - A Outra Voz, sobre a experiência de ouvir vozes. Este projecto teve o apoio da
Direcção-Geral das Artes através do Programa Arte e Saúde Mental. Para além do
espectáculo, o projecto incluiu a organização de mesas redondas, a publicação de artigos
no P3, a realização de podcasts e a criação de uma instalação sonora. Procurava chamar a
atenção para esta experiência incomum, tentando contribuir para uma compreensão mais
alargada dela, e para a diluição do estigma que lhe está associado.
Também em Novembro deste ano, organizámos na Faculdade de Letras da UC, em
conjunto com o TAGV, o LIPA e o CEIS20, o Colóquio Internacional Teatro sobre
Ciência: teoria e prática, que reuniu em Coimbra especialistas e praticantes de
cruzamentos entre teatro e ciência. Este evento ajudou a situar-nos e à nossa actividade no
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contexto internacional de quem se dedica a estes cruzamentos, e teve uma programação
artística, paralela à vertente científica do colóquio, para o público em geral.

Para além destes eventos e produções de maior dimensão, foi desenvolvido um conjunto de
outras actividades ao longo do ano, que ajudaram a dar consistência e coerência à nossa
actividade como um todo.
Iniciámos as sessões regulares públicas de leitura de textos dramáticos de tema científico,
traduzidos no âmbito do nosso Projecto de Tradução Colaborativa. Começando em Maio,
com a peça Constelações de Nick Payne, as sessões do Ler Teatro com Ciência tiveram
uma periodicidade bimensal, tendo sido realizadas novas sessões em Julho, Outubro e
Dezembro, dedicadas a textos de Caryl Churchill, John Mighton e Crispin Whittell.
Também regressámos, em Setembro, ao Laboratório do Desconhecimento, desta feita,
dedicado ao tema da Doença Bipolar. Este laboratório (na sigla inglesa UnLab) funciona
como uma incubadora de projectos teatrais a partir de desafios científicos.
Também as primeiras experiências saídas do UnLab, sobre a Apneia Obstrutiva do Sono,
irão agora crescer para um espectáculo de palco, Dormir ou não Dormir?. Este projecto
teve início já este ano com a realização de entrevistas a doentes, médicos e outras pessoas
relacionadas com a doença, devendo evoluir para a criação de uma peça teatral original que
estreará no primeiro semestre de 2022.

Há ainda um conjunto de projectos de investigação de que somos parceiros, que têm uma
duração multianual e se encontram em decurso. São eles o Syn2Psy, um programa de
formação avançada na área das doenças neuropsiquiátricas liderado pelo Centro de
Neurociências e Biologia Celular da UC, em que participamos na vertente de comunicação
de ciência, ajudando na transposição do conhecimento científico para uma linguagem
teatral; e o CresceRio, um projecto de promoção da sustentabilidade e recuperação de rios
urbanos com a participação de crianças do 1º ciclo escolar, organizado por uma equipa do
MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, e onde participamos também na
transposição dos resultados do projecto para uma linguagem artística de modo participativo.

Finalmente, uma actividade que temos vindo a desenvolver de modo permanente é a
manutenção e ampliação do nosso Centro de Documentação em Artes Performativas e
Ciência, um acervo único de livros e outros suportes relacionados com o cruzamento artes
performativas-ciência.

Dadas as condições extraordinárias a que assistimos, fruto da situação de pandemia, e em
particular tendo em conta a importância que os meios e plataformas digitais assumiram
neste período, a Marionet iniciou em 2021 várias iniciativas com vista a reforçar e facilitar a
presença da companhia on-line. Assim, iniciámos o trabalho de preparação de um Arquivo
digital - o Marionetário. Também o site da companhia está a ser inteiramente remodelado,
e estão a ser projectadas uma plataforma multimédia e um estúdio, que permitam a criação
audiovisual de objectos artísticos pensados especificamente para o contexto digital.

Paradoxalmente, neste ano que arrancou com as pessoas confinadas e os teatros
fechados, a Marionet viu alargar-se o horizonte para a sua actividade em relação ao ano
anterior, em virtude do financiamento sustentado que recebeu da DGArtes, para 2021 e
2022, decidido no contexto das medidas de mitigação das consequências da pandemia.
Naturalmente este apoio resultou do nosso esforço anterior, através da insistência em
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manter a actividade e da constante procura de financiamento. Mas constitui também,
queremos pensar, um reconhecimento do nosso trabalho, e veio dar-nos melhores
condições para realizarmos tudo aquilo que nos propomos oferecer à cidade e à sociedade.
Pudémos, desde logo, ampliar a nossa equipa fixa, oferecendo condições dignas de
trabalho, e na expectativa de que esta ainda possa vir a crescer mais.
Continuamos, no entanto, e apesar dos esforços que envidamos há anos, sem um espaço
com as condições necessárias para desenvolvermos as nossas actividades. Mas
continuaremos a trabalhar. E continuaremos a tentar. Pois acreditamos naquilo que
fazemos.
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Calendário das actividades realizadas em 2021

4 a 15 de Janeiro Ensaios de “LED - Viagem ao Interior num Smartphone”

11 e 12 de Janeiro Clube de Leitura Teatral| “Luz de Perdição”

13 de Janeiro Apresentação do livro “A Expressão das Emoções | LED - Viagem ao Interior
Num Computador”

16 de Janeiro a
5 de Abril

Confinamento decretado pelo Governo de Portugal

12 a 21 de Abril Retoma dos ensaios de LED - Viagem ao Interior num Smartphone

19 de Abril a
13 de Maio

Exposição “Marionet x 20 | O Futuro é daqui para a frente”

22 e 23 de Abril Apresentação do espectáculo LED - Viagem ao Interior num Smartphone
(reagendamento)

3 a 21 de Maio Projecto de Tradução Colaborativa “Constellations” de Nick Payne

26 de Maio Ler Teatro com Ciência | “Constelações” de Nick Payne

22 a 30 de Junho Filmagens para o documentário do projecto “Dormir ou não dormir?”

1 a 16 de Julho Projecto de Tradução Colaborativa |”Love and Information” de Caryl Churchill

2 de Setembro Estágio Ciência Viva | Sessão de Informação e Esclarecimento

21 de Julho Ler Teatro com Ciência |”Amor e Informação” de Caryl Churchill

27 de Setembro a
15 de Outubro

Projecto de Tradução Colaborativa | “Possible Worlds” de John Mighton

6 de Outubro a
24 de Novembro

Ensaios de “Vozes sem Conta”

18 a 31 de Outubro Ensaios de “O Design Inteligente da Jenny Chow”

20 de Outubro Ler Teatro com Ciência | “Mundos Possíveis” de John Mighton

23 e 24 de Outubro Apresentação Pública das Leituras da École de Maîtres

1 de Novembro Apresentações do espectáculo “O Design Inteligente da Jenny Chow”

22 de Novembro a
10 de Dezembro

Projecto de Tradução Colaborativa | “Darwin in Malibú” de Crispin Whittell

25 a 27 de Novembro Colóquio Internacional “Theatre about Science: theory and practice”

25 a 28 de Novembro Apresentação do espectáculo “Vozes sem Conta”

15 de Dezembro Ler Teatro com Ciência | “Darwin em Malibú” de Crispin Whittell
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Espectadores da Marionet em 2021
Nº de espectadores/participantes por espectáculo/actividade

LED -Viagem ao Interior num Smartphone

22 e 23 de Abril | Teatro Académico de Gil Vicente 155

Ler Teatro com Ciência | “Constelações” de Nick Payne

26 de Maio | Parque Verde do Mondego 11

Ler Teatro com Ciência |”Amor e Informação” de Caryl Churchill

21 de Julho | Jardim da Sereia 8

Ler Teatro com Ciência | “Mundos Possíveis” de John Mighton

10 de Outubro | Marionet 10

O Design Inteligente da Jenny Chow

1 de Novembro | Coliseu do Porto 57

Vozes sem Conta

25 a 28 de Novembro | Teatro da Cerca de São Bernardo 260

Ler Teatro com Ciência | “Darwin em Malibú” de Crispin Whittell 10

15 de Dezembro | Marionet
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Actividades realizadas em 2021

Clube de Leitura Teatral
11 e 12 de Janeiro | Teatro Académico de Gil Vicente

O Clube de Leitura Teatral, iniciativa que junta o Teatro Académico de Gil Vicente e A
Escola da Noite, acontece mensalmente, com leituras informais dedicadas a textos de um
dramaturgo/escritor. O objetivo é a divulgação, o conhecimento e a promoção da
dramaturgia.

A sessão de Janeiro foi dirigida por Mário Montenegro, sobre o texto “Luz de Perdição”.

Este texto surgiu no âmbito da criação colaborativa de seis peças teatrais criadas e
apresentadas no contexto da Noite Europeia dos Investigadores (NEI), em parceria com o
Museu da Ciência da Universidade de Coimbra e coordenada pela Marionet entre 2009 e
2015. “Luz de Perdição'' foi uma dessas peças, escrita por um conjunto de investigadores e
profissionais de diferentes áreas científicas em resposta ao desafio colocado pela NEI em
2015, ano em que se comemorou o Ano Internacional da Luz. A peça aborda diferentes
questões relacionadas com o contexto da investigação científica, como organização e poder
hierárquicos, prioridade científica, financiamento da ciência, para além das mais universais
e incontornáveis relações humanas.
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Apresentação do livro “A Expressão das Emoções | LED -
Viagem ao Interior Num Computador”
13 de Janeiro | Teatro Académico de Gil Vicente

No contexto da comemoração dos 20 anos da companhia da Marionet, apresentámos
publicamente o livro “A Expressão das Emoções. | LED — Viagem ao Interior num
Computador”, editado pela Imprensa da Universidade de Coimbra na sua Coleção
Dramaturgia. Contou com a presença do autor, Mário Montenegro, e teve apresentação de
Carlos Fiolhais, director do Rómulo - Centro Ciência Viva de Coimbra/Universidade de
Coimbra, e autor do posfácio do livro, e de Fernando Matos Oliveira, director do Teatro
Académico de Gil Vicente e coordenador da Coleção Dramaturgia da Imprensa da
Universidade de Coimbra.

O volume reúne os textos “A Expressão das Emoções” (2014) e “LED – Viagem ao Interior
num Computador” (2006), duas peças inspiradas em temas científicos, escritas e
encenadas por Mário Montenegro, e em que o processo de criação passou pela
colaboração entre investigadores e artistas.

A Coleção Dramaturgia da Imprensa da Universidade de Coimbra (IUC), em que o volume
foi editado, acolhe, no intuito de afirmar novos autores e promover a escrita para teatro em
Portugal, alguns dos textos para teatro associados às actividades desenvolvidas no âmbito
do TAGV/Laboratório LIPA.
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Exposição Marionet x 20
19 de Abril a 14 de Maio | Teatro Académico de Gil Vicente

Esta exposição, pensada para celebrar o nosso 20º aniversário e entretanto adiada de
Junho de 2020, para Janeiro de 2021, foi encerrada, no âmbito do segundo confinamento
decretado pelo Governo de Portugal, dois dias depois da sua inauguração.

Com as novas medidas de desconfinamento, que permitiram aos teatros reabrir em Abril, a
nossa exposição pode, finalmente, cumprir-se e ser visitada por todos de 19 de Abril a 14
de Maio.

Com curadoria de Pedro Andrade, esta exposição foi composta por uma selecção de
imagens e objectos, procurando abarcar vinte anos de actividade e criar um panorama do
que fizemos nestas duas décadas. Naturalmente que não haveria espaço ou matéria capaz
de conter tantas actividades, mas foi possível pontilhá-las e, através das fotografias da
Francisca e dos cartazes e objectos do Pedro, mostrar o trabalho das cerca de duas
centenas de pessoas que fazem parte desta história.

9



Visita Virtual à Exposição Marionet x 20
Online

Na iminência da suspensão da nossa exposição Marionet x 20, e sem adivinhar uma data
de reabertura, decidimos libertá-la das portas fechadas do teatro e criámos uma visita virtual
para que todos a possam visitar na companhia do melhor guia, o Mário Montenegro, director
artístico e fundador da Marionet.

Assim, é possível ir ao encontro de todos, nas suas casas. Ao final de poucos dias, cerca de
uma centena de pessoas já tinham visitado a nossa exposição. Esperamos que ao longo
dos anos muitas outras se juntem a elas e venham conhecer um pouco mais da história da
nossa singular companhia de teatro.
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LED - Viagem ao Interior num Smartphone
22 e 23 de Abril | Teatro Académico de Gil Vicente

Depois do seu reagendamento, de Junho de 2020 para Janeiro de 2021, e de novo
adiamento, em Abril conseguimos finalmente cumprir a trilogia do nosso aniversário e
apresentar ao público a nossa remontagem de LED - Viagem ao interior num
computador, que se actualizou e é agora LED - viagem ao interior num smartphone.

Como temos referido, a remontagem desta peça foi escolhida para a comemoração dos 20
anos da companhia pela relevância que teve no percurso da Marionet. Marcou para sempre
a estética teatral da companhia e a sua relação com temas científicos. Estreada
originalmente em 2006 no Teatro Académico de Gil Vicente, LED teve um impacto
significativo no público que teve oportunidade de assistir à sua apresentação. Pela primeira
vez utilizámos imagens de vídeo sintetizadas e reactivas ao contexto de representação, e a
antropomorfização de componentes electrónicos em articulação com um discurso de
pesquisa filosófica sobre o sentido da vida para criar um todo artístico com uma coerência
assinalável. O texto da peça foi recentemente editado na colecção Dramaturgia da
Imprensa da Universidade de Coimbra (Setembro 2018) e apresentado oficialmente ao
público em Janeiro.

As questões que levanta são cada vez mais pertinentes considerando a fusão cada vez
mais intensa entre ser humano e tecnologia. Para que existimos? Como existimos? Qual a
nossa função no mundo? LED oferece uma mudança de perspectiva, colocando-nos a olhar
para o ser humano a partir da perspectiva da máquina.
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Ler Teatro com Ciência | Projecto de Tradução Colaborativa
Bimestral | Marionet / Online

Esta iniciativa pretende dar a conhecer dramaturgias com conteúdos relacionados com
Ciência, sob a forma de sessões públicas de leitura de peças contemporâneas. A leitura fica
a cargo de elementos da Marionet e de voluntários que queiram participar desse modo, e
tem uma periodicidade bimestral. As leituras decorrem no espaço da sede da Marionet, ou
noutros espaços em Coimbra, e são abertas a todos os interessados. O seu início esteve
previsto para 2020, mas as limitações trazidas pela pandemia impossibilitaram o seu
arranque, que apenas se pode efectivar em Maio de 2021.

Uma dificuldade que a iniciativa de leitura precisou de resolver, foi a inexistência de
traduções para português de grande parte das obras dramáticas mais recentes que
abordam questões científicas. Daí empreendermos em articulação o Projecto de Tradução
Colaborativa (PTC) com o objectivo de fazer em tempo útil a tradução dessas peças.
O PTC inspira-se no conceito de ciência cidadã e promove a tradução de um modo
distribuído por um conjunto de voluntários predispostos a participar, assume-se como um
expediente colaborativo para disponibilizar rapidamente em língua portuguesa textos da
dramaturgia universal que abordam temas científicos, com a finalidade de serem partilhados
através da leitura no contexto do Ler Teatro com Ciência.

À tradução da primeira obra, Constellations, de Nick Payne, iniciada ainda durante o ano de
2020 e lida, como foi já referida em Maio, no Parque Verde do Mondego, sucederam-se as
traduções de Love and Information, de Caryl Churchill, lida em Julho, no Jardim da Sereia,
de Possible Worlds, de John Mighton, lida no espaço da sede da Marionet, em Outubro, e
de Darwin in Malibu de Crispin Whittell, que teve sessão de leitura já em Dezembro de
2021, também no espaço da sede da Marionet.
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Laboratório do Desconhecimento UnLab
Trimestral | Marionet

Nascido em 2018, o Laboratório do Desconhecimento (UnLab, na sua sigla inglesa) é o
ponto de encontro entre cientistas e artistas para a discussão de ideias e o levantar de
hipóteses de resolução para problemas científicos de ponta. As sessões serão feitas de
discussão de um desafio-fronteira do conhecimento científico, lançando mão de técnicas de
experimentação e criação artísticas.

Inicialmente previsto para discutir um tema por sessão, rapidamente se percebeu o
potencial deste laboratório para o aprofundamento das temáticas propostas. O primeiro
tema abordado foi a Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS), cuja discussão levou
a dezenas de sessões e a várias apresentações públicas, de uma primeira performance, a
uma performance científico-teatral, passando por um evento premiado internacionalmente -
Dia Mundial do Sono 2019, até ganhar vida própria, num projecto de arte e ciência - Dormir
ou não dormir? - que partiu de um processo de investigação e culminará num espectáculo,
no início de 2022.

Em 2021, sendo altura de procurar um novo tema científico a explorar, fizemos uma recolha
de propostas junto de grupos de investigação, de onde partimos para o nosso novo tema: A
Doença Bipolar. Em parceria com o CNC e outros, está programada, já para o primeiro
trimestre de 2022, uma primeira criação em formato multimédia sobre o tema.
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O Design Inteligente da Jenny Chow no FITEI
1 de Novembro | Coliseu do Porto / FITEI

A Marionet foi convidada pelo FITEI – Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica
para apresentar o seu espectáculo O Design Inteligente da Jenny Chow no Coliseu do
Porto, n’ O Meu Primeiro FITEI.
O Design Inteligente da Jenny Chow, do premiado dramaturgo e argumentista norte
americano Rolin Jones, foi apresentado pela primeira vez em Portugal em Dezembro de
2019 pela Marionet, no Convento São Francisco. O espectáculo conta a história de uma
jovem de 22 anos, que sofre de agorafobia e passa o tempo no quarto a construir um
humanóide à sua imagem. Os únicos contactos sociais que mantém são com a sua
disfuncional família adoptiva, o rapaz que entrega pizzas e, via internet, três indivíduos a
quem recorre para a concretização do seu grande objectivo: construir uma rapariga que a
substitua numa viagem pelo mundo ao encontro do seu passado e da mãe biológica que
nunca conheceu.
Entre outros temas, esta peça apresenta-nos uma realidade em que a distância emocional
entre pessoas é mais facilmente ultrapassada usando a tecnologia do que através da
interacção humana. Um assunto cada vez mais premente nas sociedades contemporâneas.
O FITEI – Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, primeiro festival de teatro
em Portugal, nasceu no Porto em 1978 com a ambição de promover o teatro e as artes
performativas e fomentar a criação artística. Participam no festival companhias/artistas
nacionais e internacionais, com obras artísticas de referência, clássicas e contemporâneas,
bem como projectos de carácter experimental e transdisciplinar, com novas linguagens
artísticas no âmbito das artes performativas. O Meu Primeiro FITEI, que teve este ano a sua
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segunda edição, é pensado para um público mais jovem e ficou marcado, este ano, pelo
regresso às salas de teatro sem restrições de lotação.
O Meu Primeiro FITEI decorreu na cidade do Porto, de 29 de Outubro a 2 de
Novembro.
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Colaboração na revista Osso
21 de Agosto | Publicação

Fomos convidados a colaborar com a revista OSSO, tendo sido publicado no número onze
um artigo do Mário Montenegro sobre a Marionet, partindo de uma peça emblemática no
nosso percurso:

“Algo que caracteriza o trabalho artístico da Marionet é a flexibilidade dos processos
criativos que promove. Após mais de duas décadas de experiências, é difícil para nós
encerrar os nossos métodos de trabalho artístico em um determinado modelo. Cada ideia,
cada equipa, cada espaço, vão definindo, em conjunto, as ferramentas e métodos de
criação que são usados para desenvolver um determinado projecto. (...) Quando
necessitamos definir-nos numa frase, podemos dizer: “Somos uma companhia de teatro de
Coimbra especializada em trazer temas científicos para o palco.” Situamos a nossa
actividade na área dos cruzamentos disciplinares entre teatro e ciência, por dedicarmos a
esta interacção a maioria dos projectos que desenvolvemos. Esta particularidade
constituirá, eventualmente, a nossa marca distintiva no contexto da criação artística
portuguesa contemporânea.
Um espectáculo que incorpora todas as dimensões atrás referidas e que poderá servir como
um exemplo do que fazemos e de como o fazemos é o MIM – My Inner Mind.
Criado especificamente para ser apresentado nas instalações do Centro de Neurociências e
Biologia Celular, é um dos resultados da residência artística que a Marionet realizou, em
2010, neste centro de investigação da Universidade de Coimbra.”
O artigo está disponível online em https://revistaosso.pt/mim-my-inner-mind
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Estágio Ciência Viva | Sessão de Informação e Esclarecimento
2 de Setembro | Marionet

Realizámos no dia 2 de Setembro uma sessão de informação e esclarecimento sobre o
trabalho e percurso da Marionet com as alunas do Estágio Ciência Viva “O que é a ciência?
Da produção de conhecimento à comunicação.” Quer a sessão de esclarecimentos, quer a
visita guiada pelo espaço e percurso da companhia foram feitas pelo Mário Montenegro.

“O que é a ciência? O que significa ser cientista? E o que é a ciência e ser-se cientistas nas
áreas das ciências sociais, humanidades e artes? Estas foram as perguntas que serviram
de ponto de partida para o debate inicial entre as participantes do estágio. Usando as
respostas - e as dúvidas! - que surgiram, a semana foi dividida em dois grandes momentos.
Primeiro, procuraram-se cientistas do Centro de Estudos Sociais (CES) - Universidade de
Coimbra para darem as suas respostas a estas questões e falarem um pouco da sua
investigação; juntaram-se estas respostas às do debate inicial no intuito de as mapear, de
procurar uma definição possível e temas de investigação salientes. A partir daí, no segundo
momento do estágio, cada participante escolheu um tema para aprofundar os seus
conhecimentos, e produzir materiais de comunicação sobre esse tema para diferentes
públicos não especialistas.”
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Leituras École de Maîtres
23 e 24 de Outubro | TAGV / Jardim Botânico UC

A pedido do projeto europeu de formação teatral itinerante École des Maîtres, e num ano
atípico, excepcionalmente dedicado à dramaturgia, o Mário Montenegro, director da
Marionet, organizou e encenou as leituras em Coimbra de dois dos textos que resultaram
desse Laboratório. A Fenda de Adéle Gascuel, no Teatro Académico Gil Vicente, contou
com as leituras de Joana Ferrajão, Pedro Lamas e Nuno Geraldo. Uma História Natural de
Cécile Hupin, na estufa do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, contou com
leituras de Helena Faria, Joana Ferrajão, José Geraldo e Nuno Geraldo.

Os oito textos escritos durante o Laboratório de Dramaturgia da École de Maîtres estão
reunidos no volume com prefácio de Davide Carnevali (“A emergência do teatro em tempos
de coronavírus”), A Palavra e o Corpo Ausente — Laboratório de Dramaturgia em
Estado de Exceção, uma co-edição do Laboratório LIPA, Teatro Académico de Gil Vicente,
Imprensa da Universidade de Coimbra e Teatro Nacional D. Maria II.
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Colóquio Internacional “Teatro sobre Ciência: teoria e prática”
25 a 27 de Novembro | Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e TAGV

O cruzamento entre as Artes Performativas e a Ciência é, de há quase vinte anos a esta
parte, o principal foco do trabalho da Marionet. O estudo académico sobre esta intersecção
começou essencialmente já neste século e é nossa intenção colocar Portugal no caminho
deste campo de investigação e reflexão (desígnio já manifestado pelo próprio governo
português). A par com o Laboratório do Desconhecimento, o Centro de Documentação e o
Programa de Tradução Colaborativa, surgiu em 2021 a organização deste Colóquio
Internacional, em parceria com o TAGV, o CEIS20, o LIPA e a Rede de Comunicação de
Ciência e Tecnologia de Portugal.

Pretendia-se, dentro de uma tripla valência de reflexão, formação e criação, reunir os
artistas e investigadores que se movem e reflectem nesta área de cruzamento disciplinar,
assim como (a par de todas as outras actividades desenvolvidas na àrea) lançar as bases
para um futuro Centro de Investigação e Criação em Artes Performativas e Ciência.

O Colóquio Internacional incluiu sessões plenárias, apresentações orais,
palestras-performance, painéis de discussão, workshops e espectáculos. Foram de especial
destaque as presenças dos Oradores Andrea Brunello (Ardítodesio, Itália), Frédérique
Aït-Touati (CNRS, França) e Kirsten Shepherd-Barr (University of Oxford, UK), assim como
de Alex Mermikides (Guildhall School of Music & Drama, UK), Brian Schwartz (Brooklyn
College; CUNY), Carlos Fiolhais (FCTUC; Rómulo - Centro de Ciência Viva), Daniel
Gamito-Marques (Universidade NOVA de Lisboa), Joana Lobo Antunes (IST, Lisboa) e Paul
Johnson (Faculty of Arts and Humanities, University of Chester; University Centre
Shrewsbury, UK) na Comissão Científica.
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Vozes sem Conta | Projecto Ouvir Vozes
25 a 28 de Novembro | Teatro da Cerca de São Bernardo

Partindo de um desafio lançado pelo Centro Estudos Sociais da Universidade de Coimbra
(CES), juntámos uma equipa da Marionet a um grupo de profissionais das ciências sociais,
da psiquiatria e da psicologia e preparámos a candidatura do projecto Ouvir Vozes ao
Programa Arte e Saúde Mental da Direção-Geral das Artes, que soubemos oficialmente no
dia 9 de Março ter sido a única candidatura da zona Centro a ser seleccionada para apoio.

O projecto Ouvir Vozes tem como objectivo dar visibilidade e contribuir para o
esclarecimento sobre a experiência de ouvir vozes, de forma a diminuir o estigma em
torno dela. Partindo de uma recolha de dados através de entrevistas e do seu
tratamento, foi criado o espectáculo Vozes sem Conta, apresentado em Novembro no
Teatro da Cerca de São Bernardo, em paralelo com o Colóquio Internacional Teatro
sobre Ciência. Para além daquele, o CES organizou várias mesas redondas, foram
gravados vários podcasts pela Rádio Aurora - A Outra Voz, publicaram-se artigos de
opinião no P3 e foi criada, pelo Sílvio Correia Santos, uma instalação sonora no Teatro
da Cerca, que abriu com a estreia do espectáculo e esteve patente até ao dia 10 de
Dezembro.

Neste projecto, para além do CES, a Marionet contou com a parceria e o apoio do
Movimento Ouvir Vozes Portugal, da Rádio Aurora - A Outra Voz, d’ A Escola da Noite,
do jornal Público, da MAFIA - Federação Cultural de Coimbra, da Rádio Universidade
de Coimbra e do Lisboa Soa.
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Actividades plurianuais

Dormir ou não dormir?

2021 - 2022

Nascido no Laboratório do Desconhecimento, Dormir ou não dormir? é um projeto da
Marionet em parceria com o Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade
Coimbra (CNC) e a Associação Portuguesa do Sono, que procura abordar artisticamente a
Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) e as suas causas e consequências. Esta
doença, caracterizada pela ocorrência de interrupções respiratórias durante o sono, é ainda
pouco conhecida, em parte devido à dificuldade de diagnóstico. De acordo com a
Associação Portuguesa do Sono, 20% dos portugueses têm dificuldade em dormir e mais
de 60% foram diagnosticados com distúrbios do sono. A síndrome da apneia obstrutiva do
sono (SAOS) é uma das perturbações mais comuns que, segundo a OMS, afeta cerca de
100 milhões de pessoas em todo o mundo.

A nossa intenção é contribuir para o aumento do conhecimento e visibilidade pública do
tema através da criação e apresentação de uma peça de teatro construída a partir de dados
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clínicos e científicos, bem como de testemunhos de doentes, familiares, médicos e técnicos
de saúde que interagem regularmente com distúrbios do sono e a SAOS em particular.

Apesar de ter sido adiado por alguns meses, em consequência da pandemia, foi feita já em
2021 a recolha de testemunhos e gravação de entrevistas, estando a apresentação do
espectáculo prevista para o primeiro trimestre de 2022.
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CresceRio | MARE
2018 - 2022 | Região de Coimbra

Depois de termos estado impossibilitados de trabalhar com as crianças do projecto
CresceRio durante o ano de 2020, foi com grande expectativa que a Marionet aguardou o
regresso à actividade. Em Maio de 2021 pode finalmente ser realizada uma visita à ribeira
junto ao Hospital dos Covões com alunos do 1º ciclo, no intuito de proceder à amostragem e
identificação de macroinvertebrados, e aberta à participação de pais e encarregados de
educação. A Marionet tem vindo também a fazer o registo fotográfico e videográfico de todo
o processo de formação e participação das crianças do 1º ciclo do Agrupamento de Escolas
Eugénio de Castro, com vista à produção de um documentário. Para além disso, estamos
incumbidos de coordenar uma das tarefas deste projecto, o desenvolvimento de um
espectáculo de teatro, criado pelas crianças, sobre a sua experiência e com o intuito de
consciencializar os cidadãos para a importância dos ecossistemas urbanos.

O projecto CresceRio é uma iniciativa do MARE – Centro de Ciências do Mar e do
Ambiente, de transferência de conhecimento entre a ciência e a sociedade e também de
sensibilização e educação ambiental, que tem como principais objectivos: dar a conhecer os
ecossistemas aquáticos e em particular os dos ribeiros urbanos, desenvolver a
responsabilidade social pela preservação e recuperação dos rios urbanos e dos seus
ecossistemas através da comunidade escolar (crianças, professores, pais, outros) e
contribuir para a preservação dos ribeiros urbanos, dos seus ecossistemas e serviços.

Devido ao fecho das escolas e todas as limitações associadas aos planos de contenção da
Covid-19, o projecto CresceRio alterou a sua calendarização, estando agora o espectáculo
de teatro previsto para 2022 e o documentário para 2023.
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Syn2Psy | Desordens Neuronais
2019-2022 | Europa

Durante o ano de 2021 as sessões de trabalho do projecto Syn2Psy, tal como previsto,
continuaram a desenrolar-se online. Durante o ano realizaram-se quatro sessões de
trabalho com a Marionet e os investigadores do projecto, e direcionadas para a escrita de
texto: a 3 de Fevereiro, 5 de Março, 15 de Junho e 29 de Julho .

"Syn2Psy - Synaptic Dysfunction in Neuropsychiatric Disorders" é um projecto de formação
avançada na área das neurociências para investigadores internacionais, financiado pela
Comissão Europeia e coordenado pela Professora Ana Luísa Carvalho, do Centro de
Neurociências da Universidade de Coimbra. O papel da Marionet neste projecto é contribuir
para a formação dos investigadores, desenvolvendo um programa de criação de guião e
performances, tendo a ciência por tema. Ao participar neste projecto a companhia pretende
aprofundar os seus laços com o CNC, dar continuidade ao seu projecto de formação
avançada relacionada com a criação de teatro de tema científico; aumentar a diversificação
de parceiros e fontes de financiamento para a sua actividade e integrar redes de excelência
científica.

Entre os parceiros do projecto encontram-se: CNC, Center National de Recherche
Scientifique, École Polytechnique de Lausanne, University of Edinburgh, Imperial College
London, Lundbeck, Frontiers, Zeiss, Portuguese Institution for Children Development.
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Actividades Permanentes

Centro de Documentação em Artes Performativas e Ciência

(CDAPC)

Permanente | Marionet / Online

Nos últimos três anos o nosso Centro de Documentação em Artes Performativas e Ciência
teve um crescimento na ordem dos 100%. Passámos de cerca de 60 obras para perto de
120. Esta ampliação foi possível graças a uma rubrica específica para esse fim, prevista no
apoio sustentado da Direção-Geral das Artes para o biénio 2018/2019. Em 2021/22, com o
apoio sustentado para o actual biénio, pretendemos que o acervo continue a crescer a este
ritmo.

Centrado no mote do trabalho da Marionet, o cruzamento entre artes performativas e
ciência, é nossa intenção que este acervo seja um centro de documentação e investigação
exemplar a nível internacional e promova o aumento de conhecimento científico nesta área
de intersecção.

Com a intenção de tornar este centro acessível a todos, está também em curso a
preparação de uma plataforma online para disponibilizar informação detalhada e actualizada
de todas as obras e autores. Demos ainda início ao Projecto de Tradução Colaborativa, com
a finalidade de disponibilizar em língua portuguesa algumas destas peças, que são, na sua
grande maioria, estrangeiras, assim como às sessões do Ler Teatro com Ciência, sessões
públicas de leitura para dar a conhecer obras dramatúrgicas contemporâneas de tema
científico.
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Marionetarium
Permanente | Marionet / Online

Com o intuito de tornar disponível, quer presencialmente quer sobretudo em ambiente

digital, o máximo possível de informação sobre a companhia, a sua história, os seus

colaboradores e actividades, a Marionet apresentou a sua candidatura ao Programa de

Apoio em Parceria – Arquivos de Dança, Teatro e Cruzamento Disciplinar da DGArtes,

tendo sido seleccionada para receber este apoio. Assim, com o apoio da arquivista Ana

Margarida Dias da Silva e da consultora Illumini, começámos a trabalhar no projecto

Marionetarium – um repositório digital do arquivo e biblioteca da Marionet. Procederemos ao

tratamento e organização dos 21 anos de actividade da companhia, para posterior

disponibilização, física e digital, valorizando assim o estudo e conhecimento das história das

artes de palco e, muito em particular, do cruzamento disciplinar entre as artes performativas

e a ciência nas últimas duas décadas em Portugal.
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Site
Permanente | Online

Sempre atenta ao mundo que a rodeia e ao momento que se vive, em particular no que
respeita a cada vez maior dependência de redes e meios de comunicação digitais, a
Marionet avançou finalmente, neste ano de 2021, com o projecto já de alguns anos, de
renovar e modernizar o seu site. Encetámos negociações com a empresa DIVISA,
especializada nesta área, e que está neste momento a trabalhar num novo e renovado site
para a Marionet. Este novo sítio além de um novo rosto e de permitir uma mais simples
manutenção e actualização da informação, facilitará também a integração com as nossas
redes sociais, assim como com o Arquivo Digital - o Marionetarium - e com a base de dados
do CDAPC.
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