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BOX 2.0
INSTALAÇÃO HOLOGRÁFICA

Olga Roriz junta-se a BOX 2.0 - Instala-
ção Holográfica, de São Castro e António 
M Cabrita, que estreou em abril de 2018, 
no Teatro Municipal Sá de Miranda, com 
a participação de Clara Andermatt, Paulo 
Ribeiro e Rui Horta. Este projeto apresen-
ta-se agora em Loulé com o holograma 
de Olga Roriz, a propósito da apresenta-
ção nesta cidade do seu espetáculo Seis 
meses depois que assinala o 25º aniversá-
rio da Companhia Olga Roriz. Através da 
ilusão holográfica, dentro de uma caixa, 
será possível visualizar a identidade física 
e artística, a linguagem coreográfica e o 
pensamento que reúne toda uma pesqui-
sa coreográfica refletida no movimento 
do corpo e os seus vários planos de sig-
nificação.

BOX 2.0 - Instalação Holográfica é um 
projeto que nasceu da vontade de levar 
o “corpo dançante” para um local fora 
do contexto comum de apresentação do 
espetáculo e/ou da performance, de que-
brar a barreira espaço/tempo. Uma insta-

lação holográfica que tem como objetivo 
debruçar-se sobre a pluralidade de lin-
guagens/identidades criativas de diferen-
tes 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.

Uma representação do real que capta e 
reconstrói um corpo em movimento com 
volume e existência que, embora virtual, 
é um corpo visível e 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. A 
Dança, desdobrada em várias manifesta-
ções, numa multidisciplinaridade artística 
que cruza a dança, a tecnologia e as artes 
plásticas.
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Licenciado pela Escola Superior de Dança, é 

também diplomado pela Escola de Dança do 

Conservatório Nacional e estudou Dança no 

Joffrey Ballet School, Nova Iorque. Tem desen-

volvido trabalho enquanto bailarino, coreó-

grafo, ‘vídeo-designer’ e sonoplasta. Com São 

Castro, recebeu o Prémio Autores da SPA na 

categoria Melhor Coreografia com Play False 

(2014). Distinguido pelo IPL com a Medalha de 

Prata de Valor e Distinção (2016). E em 2017, a 

convite de Luísa Taveira, São Castro e António 

M Cabrita criaram Dido e Eneias para a CNB.

Iniciou a sua formação em dança no Balletea-

tro Escola Profissional de Dança e de Teatro do 

Porto e, em 2002, concluiu a licenciatura na 

Escola Superior de Dança. Enquanto intérprete 

trabalhou com vários coreógrafos de renome. 

Com António M Cabrita, recebeu o Prémio Au-

tores da SPA na categoria Melhor Coreografia 

com Play False (2014). Distinguida pelo IPL com 

a Medalha de Prata de Valor e Distinção (2016). 

E em 2017, a convite de Luísa Taveira, São Cas-

tro e António M Cabrita criaram Dido e Eneias 

para a CNB.

Natural de Viana do Castelo teve como forma-

ção artística na área da dança o curso da Escola 

de Dança do Teatro Nacional de S. Carlos com 

Ana Ivanova e o curso da Escola de Dança do 

Conservatório Nacional de Lisboa. 

De 1976 a 1992, integrou o elenco do Ballet 

Gulbenkian sob a direção de Jorge Salavisa, 

onde foi primeira bailarina e coreógrafa prin-

cipal. Trabalhou com coreógrafos de renome 

como: Alvin Nokolais, Jiřì Kylián, Louis Falco, 

HansVan Manen, Vasco Wellemkamp, Karine Sa-

porta, Lar Lubovitch, Peter Sparling, Elisa Monte 

e Christopher Bruce. 

Em maio de 1992, assumiu a direção artística 

da Companhia de Dança de Lisboa. Em feverei-

ro de 1995, fundou a Companhia Olga Roriz, da 

qual é diretora e coreógrafa. 

O seu reportório na área da dança, teatro e ví-

deo é constituído por mais de 90 obras, onde 

se destacam as peças Treze Gestos de um Corpo, 

Isolda, Casta Diva, Pedro e Inês, Propriedade Pri-

vada, Electra, Pets, A Cidade, A Sagração da Pri-

mavera. Criou e remontou peças para um vasto 

número de companhias nacionais e estrangei-

ras entre elas o Ballet Gulbenkian e Companhia 

Nacional de Bailado (Portugal), Ballet Teatro 

Guaira (Brasil), Ballets de Monte Carlo (Móna-

co), Ballet Nacional de Espanha, English Na-

tional Ballet (Inglaterra), American Reportory 

Ballet (EUA), Maggio Danza e Alla Scala (Itália). 

Internacionalmente os seus trabalhos foram 

apresentados nas principais capitais europeias, 

assim como nos EUA, Brasil, Japão, Egito, Cabo 

Verde, Senegal, Tailândia, Macau, Moçambique e 

Coreia do Sul. 

Tem um vasto percurso de criação de movimen-

to para Teatro e Ópera. Na área do vídeo reali-

zou três filmes, Felicitações Madame, A Sesta e 

Interiores. Várias das suas obras estão editadas 

em DVD pela produtora Real Ficção, realizadas 

por Rui Simões. Uma extensa biografia sobre a 

sua vida e obra foi editada em 2006 pela Assí-

rio&Alvim com texto de Mónica Guerreiro. 

Desde 1982, Olga Roriz é distinguida com rele-

vantes prémios nacionais e estrangeiros. Entre 

eles destacam-se o 1º Prémio do Concurso de 

Dança de Osaka, Japão (1988); Prémio da Me-

lhor Coreografia da revista londrina Time-Out 

(1993); Prémio Almada (2004); Condecoração 

com a insígnia da Ordem do Infante D. Henrique 

– Grande Oficial pelo Presidente da República 

(2004); Grande Prémio da Sociedade Portuguesa 

de Autores e Milleniumbcp (2008); Prémio da La-

tinidade (2012) entre outros, igualmente rele-

vantes. Foi-lhe atribuído em dezembro de 2017, 

pela Universidade de Aveiro o Doutoramento 

Honoris Causa por distinção nas Artes.
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A COMPANHIA PAULO RIBEIRO 
É UMA ESTRUTURA FINANCIADA POR

COPRODUÇÃO

COMPANHIA 
RESIDENTE

Criada em 1995, a Companhia Paulo Ribeiro é 

uma companhia portuguesa de dança contem-

porânea, com um repertório próprio de peças, 

maioritariamente, criado por Paulo Ribeiro, seu 

homónimo, fundador e um dos coreógrafos que 

esteve na origem do movimento artístico inti-

tulado Nova Dança Portuguesa (tendo recebido 

vários prémios nacionais e internacionais); mas 

também por outros criadores convidados. Es-

trutura residente no Teatro Viriato desde 1998, 

é a partir daí que desenvolve a sua atividade de 

pesquisa, de criação, de produção, de difusão e 

de formação em dança contemporânea. Atual-

mente, é dirigida pelos bailarinos e coreógrafos 

São Castro e António M Cabrita.

A par da implementação do projeto artístico 

do Teatro Viriato em 1998; em 2005, a Com-

panhia Paulo Ribeiro foi também responsável 

pela criação da escola de dança Lugar Presente 

(Viseu) com Ensino Artístico especializado em 

dança.

Com um repertório de mais de 30 produções, 

a Companhia Paulo Ribeiro é uma das mais re-

conhecidas companhias de dança contemporâ-

nea portuguesas.

Além dos principais eixos de atividades, a Com-

panhia Paulo Ribeiro tem ainda promovido a 

edição. Em 2005 foi lançado o livro Corpo de 

Cordas, da autoria de Cláudia Galhós, uma edi-

ção comemorativa dos 10 anos de existência 

da Companhia; e em 2015 foi a vez de Uma 

Coisa Concreta, um livro coordenado por Tiago 

Bartolomeu Costa, que reúne um conjunto de 

textos de Isabel Lucas, Luísa Roubaud, Maria de 

Assis, Mónica Guerreiro e Paula Varanda.

Companhia Paulo Ribeiro


