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BOX 2.0
INSTALAÇÃO HOLOGRÁFICA

Em 2013, São Castro e António M Cabrita criaram BOX, um projeto que nasceu da vontade de 
levar o “corpo dançante” para um local fora do contexto comum de apre sentação do espetáculo 
e/ou da performance, de quebrar a barreira espaço/tempo. Como o título indica, trata-se de uma 
instalação holográfica, composta por várias caixas, sem cabos ou fios visíveis, que tem como 
objectivo debruçar-se sobre a pluralidade de linguagens/identidades coreográficas de diferentes 
coreógrafos/bailarinos, que são perpetuadas através de um holograma. Uma representação 
do real que capta e reconstrói um corpo em movimento com volume e existência que, embora 
virtual, é um corpo em movimento que está visível e que parece existir dentro de um espaço 
físico real vazio. Um corpo que dança e que permanece, por tempo indefinido, ao olhar de quem 
o observa.

Em 2018, com a produção da Companhia Paulo Ribeiro e a coprodução do Teatro Municipal 
Sá de Miranda, Viana do Castelo, os autores ampliaram este projeto artístico através do 
convite a outros coreógrafos nacionais ou internacionais, propondo uma pequena viagem pela 
história da Dança. Clara Andermatt, Olga Roriz, Paulo Ribeiro e Rui Horta são os coreógrafos 
que integram a Box 2.0 – Instalação Holográfica. Dentro das caixas holográficas é possível 
visualizar a identidade física e artística, a linguagem coreográfica e o pensamento que reúne 
toda uma pesquisa coreográfica refletida no movimento do corpo e os seus vários planos de 
significação. A mesma expressão artística, a Dança, desdobrada em várias manifestações, numa 
multidisciplinaridade artística que cruza a dança, a tecnologia e as artes plásticas. 
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Clara Andermatt, Olga Roriz, Paulo Ribeiro e Rui Horta são os coreógrafos que integram a BOX 2.0 - 

Instalação Holográfica, um projeto que nasceu da vontade de levar o “corpo dançante” para um local fora 

do contexto comum de apresentação do espetáculo e/ou performance, de quebrar a barreira espaço/tempo. 

Através da ilusão holográfica, São Castro e António M Cabrita propõem ao público uma aproximação do 

que poderá ser uma extensão da Dança num espaço e tempo que não são os convencionais. 

Uma instalação holográfica que tem como objetivo debruçar-se sobre a pluralidade de linguagens/

identidades criativas de diferentes coreógrafos/bailarinos congregadas num objeto cénico e perpetuadas 

através de um holograma.

Corpos que dançam e que permanecem, por tempo indefinido, ao olhar de quem os observa.

conceito ANTÓNIO M CABRITA

autores do projeto SÃO CASTRO E ANTÓNIO M CABRITA

elementos cénicos FERNANDO RIBEIRO

interpretação e coreografia CLARA ANDERMATT, OLGA RORIZ, PAULO RIBEIRO E RUI HORTA

produção COMPANHIA PAULO RIBEIRO

coprodução TEATRO MUNICIPAL SÁ DE MIRANDA (VIANA DO CASTELO)



“A simulação do real como êxtase do próprio real”

Jean Baudrillard 

A caixa com uma abertura real para que se desperte a curiosidade de espreitarmos para o seu 
interior... Puro voyeurismo que nos leva a cometer o erro do gato, como espectadores, mas 
que nos faz seguir o coelho branco,  alimentando a perversão de quem quer ser visto.  É o que 
torna cada um, observador de palcos, reais ou irreais.

São Castro e António M Cabrita são a metáfora do coelho branco que incitam à curiosidade 
para a queda pessoal numa caixa reveladora de “todos os males da humanidade”, ou segundo 
outras leituras,  caixa que contém “todos os bens”. Ao sermos cúmplices dos instigadores te-
mos a possibilidade de libertar os bens imaginativos, com as multiplicidades de leituras que a 
caixa revela, deixando apenas a esperança, o único bem aprisionado. A esperança de que o que 
cairá depois de nós tenha a possibilidade de se libertar na gestualidade e movimentos deste 
lugar holográfico, fantástico, povoado por “criaturas peculiares” e coreográficas que revelam 
uma lógica com diversas dimensões – desde o absurdo, ao grotesco, ao amor e ao sonho. 
O dispositivo técnico, pelas dimensões tecnológicas, é por si só um objecto que pertence à 
fantasia e ao onírico.

Esta instalação faz-nos cair, como a Alice caiu, numa caixa de Pandora. Não é de todo interes-
sante enunciar leituras individuais ou complexas sobre o que se vê por cada uma das criaturas 
que se revelam no seu interior. Estas criaturas são coreógrafos, são bailarinos, são intérpretes 
– Clara Andermatt, Olga Roriz, Rui Horta e Paulo Ribeiro. A dança é repleta de criaturas que 
são reais e que transpiram gestualidades históricas, não só por serem autobiográficas, mas 
também porque são carregadas de histórias colectivas, que incessantemente as tentam ins-
crever nos corpos e no ar.

A efemeridade da dança é transcendida pela ideia da presença constante, rompendo com os 
limites do eixo têmporo-espacial e local, na instalação BOX de 2013,  surgindo de forma re-
pensada em 2018 – BOX 2.0. O holograma que dança o ar e vento tornado corpo (...) Pode 
imaginar-se a ventania quer dizer / “o que acontece ao ar” é a dança.(...) – Herberto Helder.

A mesma ideia do corpo passado, o corpo histórico, não presente, que não está presente mas 
que existe como imagem suspensa no real.

São diversos os conceitos que nos surgem com BOX 2.0: a ideia de corpo registo, que é am-
plamente potenciada quando temos um corpo que dança e permanece sem tempo definido, 
não se esgotando; o conceito do real virtual, com o recurso tecnológico à holografia,  ficando 
subjacente a ideia da tridimensionalidade; o preceito do espaço vazio focado no movimento e 
na gestualidade. 

Depois da queda no universo de cada coreógrafo, aprisionado na caixa, conseguimos viajar 
num objecto individual de autorrepresentação, por vezes intimista e violento, gestos organi-
zados, gestos lidos e relidos. Na caixa duramente vazia e escura, recorrem à expressão como 
forma de sobreviver para sempre no lugar da Dança. A inscrição da gestualidade por cada um 
dos corpos, que já não querem responder a correntes ou teorias da história da dança, são 
belamente livres.

BOX 2.0 é uma instalação dispositivo que é a caixa, que é o cenário de fixação do ar transfor-
mado em dança pelo corpo ausente, mas vivo pelo real virtual que nos ilude as sensações e 
nos convida a ver.

Luiz Antunes, 2018

(o autor escreve segundo o antigo acordo ortográfico)

Queda da Alice 

na caixa de Pandora



Criada em 1995, a Companhia Paulo Ribeiro é uma companhia portuguesa de dança contem-
porânea, com um repertório próprio de peças, maioritariamente, criado pelo coreógrafo Paulo 
Ribeiro (tendo recebido vários prémios nacionais e internacionais), mas também por outros 
criadores convidados. Estrutura residente no Teatro Viriato (Viseu, Portugal) desde 1998, é a 
partir daí que desenvolve a sua atividade de pesquisa, de criação, de produção e de difusão 
de espetáculos; assim como de formação em dança contemporânea. 

A par do contributo dado para a implementação do projeto artístico do Teatro Viriato em 1998; 
em 2005, a Companhia Paulo Ribeiro foi responsável pela criação da escola de dança Lugar 
Presente (Viseu). Com um repertório de mais de 30 produções, a Companhia Paulo Ribeiro é 
uma das mais reconhecidas companhias de dança contemporânea portuguesas.

Atualmente, a Companhia Paulo Ribeiro é dirigida pelos coreógrafos e bailarinos António 
Cabrita e São Castro, que representam uma nova geração de criadores portugueses que se 
têm afirmado no panorama da dança contemporânea.

São Castro integrou, como intérprete, o Ballet Gulbenkian, a Companhia Portuguesa de Bai-
lado Contemporâneo e Companhia Instável. Recebeu o Prémio Autores da SPA 2015 com a 
peça Play False, em cocriação com António M Cabrita.Foi distinguida pelo Instituto Politécni-
co de Lisboa com a Medalha de Prata de Valor e Distinção (2016). Fez criações para a Com-
panhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo, Escola de Dança do Conservatório Nacional, 
Companhia de Dança de Almada. Coreografou em colaboração com António M Cabrita, Dido 
e Eneias para a Companhia Nacional de Bailado. É atualmente diretora artística da Companhia 
Paulo Ribeiro.  

António M Cabrita tem desenvolvido o seu percurso artístico como bailarino, coreógrafo, 
video-designer e sonoplasta. Estudou dança, cinema e criatividade publicitária. Como baila-
rino trabalhou com vários coreógrafos nacionais e entre 2007 e 2015 foi artista residente na 
companhia alemã SilkeZ./Resistdance. Recebeu o Prémio Autores da SPA 2015 com a peça 
Play False, em cocriação com São Castro. Foi distinguido pelo Instituto Politécnico de Lisboa 
com a Medalha de Prata de Valor e Distinção (2016). Coreografou Dido e Eneias para a Com-
panhia Nacional de Bailado, em cocriação com São Castro. É atualmente diretor artístico da 
Companhia Paulo Ribeiro.

Companhia Paulo Ribeiro

São Castro

António M Cabrita



Clara Andermatt iniciou os seus estudos de dança com Luna Andermatt. É diplomada pelo 
London Studio Centre e pela Royal Academy of Dancing (1980-84, Londres); foi bailarina da 
Companhia de Dança de Lisboa, sob a orientação de Rui Horta (1984-88), e da Companhia 
Metros de Ramón Oller (1989-91, Barcelona). Em 1991, cria a sua própria companhia coreo-
grafando um vasto número de obras regularmente apresentadas em Portugal e no estrangei-
ro. É membro do Ator’s Centre Roma (Michael Margota) desde 2002 e colabora com o IT New 
York (Robert Castle) desde 2008. 

Ao longo da sua carreira, tem sido distinguida com diversos prémios dos quais se destacam: 
The Best Student Award, do London Studio Centre; 1.º Prémio do III Certamen Coreográfico 
de Madrid, com a coreografia En-Fim; Menção Honrosado no Prémio Acarte/Madalena Perdi-
gão da Fundação Calouste Gulbenkian para a coreografia Mel (1992); Prémio Acarte/Madale-
na Azeredo Perdigão em conjunto com Paulo Ribeiro e o Prémio Almada Negreiros atribuído 
pelo M.C. e o Espetáculo de Honra do Festival Internacional de Almada. 

Olga Roriz fez a sua formação artística na Escola de Dança do Teatro Nacional de São Carlos 
com Ana Ivanova na Escola de Dança do Conservatório Nacional de Lisboa. Em 1992 assumiu 
a direção artística da Companhia de Dança de Lisboa e posteriormente em fevereiro de 1995 
fundou a Companhia Olga Roriz, da qual é diretora e coreógrafa. O seu repertório na área da 
dança, teatro e vídeo é constituído por mais de 90 obras, onde se destacam as peças Treze 
Gestos de um Corpo, Casta Diva, Pedro e Inês, Propriedade Privada, Electra, A Cidade, A 
Sagração da Primavera. 

Internacionalmente os seus trabalhos foram apresentados nas principais capitais Europeias, 
assim como nos E.U.A., Brasil, Japão, Egito, Cabo Verde, Senegal, Tailândia, Macau, Moçam-
bique e Coreia do Sul.

Uma extensa biografia sobre a sua vida e obra foi editada em 2006 pela Assírio&Alvim com 
texto de Mónica Guerreiro.

Desde 1982 Olga Roriz é distinguida com relevantes prémios nacionais e estrangeiros, desta-
cando a condecoração com a insígnia da Ordem do Infante D. Henrique – Grande Oficial pelo 
Presidente da República (2004). Foi-lhe atribuído em dezembro de 2017 pela Universidade de 
Aveiro, o Doutoramento Honoris Causa por distinção nas Artes.

Paulo Ribeiro fez carreira como bailarino em várias companhias belgas e francesas, até que 
os seus passos o conduziram à carreira coreográfica. A es treia deu-se em 1984, em Paris, no 
âmbito da companhia Stridanse, da qual foi cofundador. Em 1988, em Portugal, começou por 
colaborar com a Companhia de Dança de Lisboa e com o Ballet Gulbenkian. Em 1995, fundou 
a Companhia Paulo Ribeiro. 

Ao longo da carreira tem ganho vários prémios de relevo, como o Prix d’Auteuratribuído 
nos V Rencontres Choré graphiques Internationales de Seine-Saint-Denis; o New Coreography 
Award da Bonnie Bird Fund-Laban Centre; o Prix d’Inter pretation Collective, concedido pela 
ADAM, entre outros. 

Paulo Ribeiro foi entre 1998 e 2003, Diretor -geral e de Programação do Teatro Viriato/CRAEB 
(Centro Regional das Artes do Espetáculo das Beiras), e foi Comissário para a Dança em 
Coimbra 2003 – Capital Europeia da Cultura. Em 2006 regressa ao Teatro Viriato, após ter 
dirigido o Ballet Gulbenkian. 

Rui Horta iniciou os estudos em dança nos cursos de bailado do Ballet Gulbenkian. Comple-
tou a sua formação em Nova Iorque e desenvolveu o seu percurso de intérprete e professor. 

Nos anos 90 dirigiu o Soap Dance Theatre Frankfurt na Alemanha, sendo o seu trabalho con-
siderado uma referência na dança europeia. 

Em 2000 fundou O Espaço do Tempo em Montemor-o-Novo. Criou um vasto repertório para 
companhias como: Culberg Ballet; Ballet Gulbenkian; Grand Ballet de l’Opera de Genéve; Ne-
therlands Dance Theatre; Ópera de Gotemburgo; Companhia Nacional de Bailado; Carte Blan-
che, etc. 

Recebeu importantes prémios e distinções, entre elas: Grand Prix de Bagnolet; Deutsche 
Produzent Preis; Prémio Acarte; Prémio Almada; Grau de Oficial da Ordem do Infante; Grau 
de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. Nas artes performativas desenvolve trabalho 
também como encenador, desenhador de luzes e investigador multimédia.
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