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BOX 2.0
INSTALAÇÃO 

HOLOGRÁFICA

Em 2013, António Cabrita e São Castro criaram BOX, um projeto que nasceu da vonta-

de 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 lingua-

gens/identidades coreográficas de diferentes coreógrafos/bailarinos, que são perpe-

tuadas 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 Teatro Mu-

nicipal Sá de Miranda, Viana do Castelo, os autores pretendem ampliar este projeto 

artístico através do convite a outros coreógrafos nacionais ou internacionais, pro-

pondo uma pequena viagem pela história da Dança. Clara Andermatt, Paulo Ribeiro 

e Rui Horta são os coreógrafos que vão integrar a Box 2.0 – Instalação Holográfica. 

Dentro das caixas holográficas será possível visualizar a identidade física e artística, 

a linguagem coreográfica e o pensamento que reúne toda uma pesquisa coreográfica 

reflectida no movimento do corpo e os seus vários planos de significação. A mesma 

expressão artística, a Dança, desdobrada em várias manifestações, numa multidisci-

plinaridade artística que cruza a dança, a tecnologia e as artes plásticas. 



PREMISSAS 
ARTÍSTICAS

Convergência da pluralidade 
de identidades artísticas criativas

A convergência da pluralidade de diferentes identidades artísticas criativas num 
mesmo objeto artístico é outra das premissas artísticas deste projeto. Através da 
linguagem universal da Dança, congrega-se em Box 2.0 – Instalação Holográfica 
vários corpos e as suas danças, numa abordagem antropológica e pedagógica: 

• ao corpo e à sua diversidade cultural e artística dentro de uma só dis-
ciplina, a Dança, procurando refletir sobre o ser e estar da dimensão 
humana enquanto presença física não só no mundo das artes, mas 
também na estrutura e enquadramento da sociedade, particularmente, 
como reflexo do multiculturalismo;

• ao corpo que é, diretamente, influenciado e moldado pela experiência 
e vivência de um lugar, pelo pensamento social e cultural do mesmo e 
pela sua criatividade face a esta vivência e experiência pessoal do que o 
rodeia como forma de expressão. 

Simultaneamente, este projeto congrega as contribuições culturais e de pensamen-
to artístico de alguns coreógrafos incontornáveis na história da Dança do último 
século que, ao serem expostas revelam, minuciosamente, valores inerentes e esté-
ticos dentro de um contexto artístico mas, também passíveis de uma variabilidade 
cultural observada.

Dicotomia entre o tempo e o espaço 

Uma das premissas artísticas deste projeto assenta no 
questionamento do carácter efémero da Dança, procu-
rando explorar questões como a de que modo o objeto 
artístico Dança pode transformar-se em palpável/mate-
rial, para além da sua manifestação físico-efémera ori-
ginal; ou como descolar, naturalmente, a Dança dessa 
efemeridade, redimensionando e reformulando as suas 
fórmulas de apresentação artística.

Através da abordagem técnica de registo da Dança usa-
da em Box 2.0 – Instalação Holográfica, este projeto 
procura proporcionar ao(s) público(s) um acesso de 
forma indireta ao objeto artístico original, aproximan-
do-se, por exemplo, da gravação em formato áudio de 
uma obra musical. A Dança é uma linguagem tridimen-
sional na forma como se percepciona o movimento, 
contudo, até há muito pouco tempo, o registo da Dança 
era estanque à bidimensionalidade imposta pelo regis-
to ‘simples’ de vídeo. Mas o recurso às novas tecnolo-
gias de 3D e de realidade virtual abre uma infinidade de 
possibilidades de novas fórmulas de acesso à Dança.  

É precisamente, através desses novos métodos, no-
meadamente, da ilusão holográfica tridimensional que, 
neste projeto, os seus criadores António Cabrita e São 
Castro proporcionam uma aproximação do que poderá 
ser uma extensão da Dança e do movimento num es-
paço e tempo que não é o convencional. 



BREVE DESCRIÇÃO 
TÉCNICA

Este projeto destaca-se por proporcionar um registo inovador da imagem em movi-
mento em que o corpo passa a persistir para além da sua própria existência física/
real, garantindo-se a sua percepção tridimensional, através de uma miniatura de 
um corpo em movimento dentro de um espaço, que é uma caixa/expositor. Muito 
diferente do simples registo em vídeo, a abordagem técnica usada em Box 2.0 – 
Instalação Holográfica foi concebida e desenhada de raiz por António Cabrita, de 
modo a permitir ao espectador experienciar um corpo virtual em miniatura dentro 
de um espaço físico real. Sendo que a Dança necessita de uma existência tridimen-
sional no espaço, a ilusão holográfica permite que estes corpos existam virtual e 
tridimensionalmente dentro das caixas holográficas. Após vários anos de pesquisa 
e de alguns protótipos, em 2013, foi criada e apresentada ao público a primeira Box, 
com a participação da bailarina e coreógrafa São Castro, autora da coreografia e 
sonoplastia deste primeiro dispositivo.

A participação de cada coreógrafo convidado consiste no registo - de acordo com 
vários pré-requisitos técnicos que vão permitir a ‘transposição’ do corpo(s)/movi-
mento(s) para o holograma - de um excerto coreográfico, improvisado ou de um 
trabalho já existente, interpretado pelo próprio coreógrafo ou por um bailarino/a 
designado. 

Este projeto consiste numa instalação composta por 
várias caixas holográficas de 50x50cm e com 1,50m 
de altura. Cada caixa holográfica é um objeto com ca-
racterísticas simples, que funciona como um pequeno 
expositor que protege e expõe de forma requintada, 
delicada e depurada a beleza dos corpos dançantes 
dos bailarinos/coreógrafos convidados a participar no 
projeto.

Devido às suas características técnicas, esta instala-
ção holográfica deverá ser montada num espaço total-
mente escuro, em que o público possa entrar e estar 
confortavelmente, mas que só tenha a percepção vi-
sual das caixas holográficas. Estes dispositivos estão 
preparados para, depois de instalados, serem de fácil 
operação, sendo que não existem nem cabos nem apa-
relhos visíveis tornando a experiência do espectador 
ainda mais imersiva, numa relação de 1 para 1, em que 
o espectador é muito maior do que cada objeto. Dentro 
de caixas aparentemente vazias, o espetador poderá 
percepcionar, em loop, hologramas de vários coreógra-
fos/bailarinos, com um tamanho aproximado da palma 
de uma mão (20 cm). 

A portabilidade do projeto permite que a Box 2.0 – Ins-
talação Holográfica possa ser apresentada em dife-
rentes espaços nacionais e internacionais, tais como 
teatros, centros culturais, galerias de arte, museus e 
bibliotecas, entre outros. 
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BOX (2018) 



Queda da Alice na caixa 
de Pandora

“A simulação do real como êxtase do 
próprio real”
(Jean Baudrillard)

repleta de criaturas que são reais e que transpiram gestualidades históri-
cas, não só por serem autobiográficas, mas também porque são carrega-
das de histórias colectivas, que incessantemente as tentam inscrever 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 repensada em 2018 – BOX 2.0. O holo-
grama que dança o ar e vento tornado corpo (...) Pode imaginar-se a ven-
tania 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 amplamente 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 ve-
zes intimista e violento, gestos organizados, 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 fi-
xação do ar transformado em dança pelo corpo ausente, mas vivo pelo real 
virtual que nos ilude as sensações e nos convida a ver.

Luiz Antunes, 2018

A caixa com uma abertura real para que se des-
perte a curiosidade de espreitarmos para o seu 
interior... Puro voyeurismo que nos leva a come-
ter 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.

António Cabrita e São Castro são a metáfora do 
coelho branco que incitam à a 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 temos a pos-
sibilidade de libertar os bens imaginativos, com 
as multiplicidades de leituras que a caixa revela, 
deixando apenas a esperança, o único bem apri-
sionado. A esperança de que o que cairá depois 
de nós tenha a possibilidade de se libertar na ges-
tualidade e movimentos deste lugar holográfico, 
fantástico, povoado por “criaturas peculiares” e 
coreográficas que revelam uma lógica com diver-
sas 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 co-
reógrafos, são bailarinos, são intérpretes – Clara 
Andermatt, Rui Horta e Paulo Ribeiro. A dança é 



Companhia 
Paulo Ribeiro

contemporânea portuguesas, apresentando-se regularmente nas prin-
cipais salas de espetáculo nacionais, bem como por toda a Europa, Brasil 
e Estados Unidos da América; tendo arrecadado vários prémios nacionais 
e interna cionais.

Além da criação, difusão e formação, a Companhia Paulo Ribeiro tem 
promovido a edição. Em 2005 foi lançado o livro “Corpo de Cordas”, da 
autoria de Cláu dia Galhós, uma edição comemorativa dos 10 anos de exis-
tência 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.

Em 2016, depois da nomeação de Paulo Ribeiro pelo Ministério da Cultu-
ra para a direção artística da Com panhia Nacional de Bailado; a Compa-
nhia Paulo Ribeiro passou a ter como diretores artísticos os coreógrafos 
e bailarinos António Cabrita e São Castro. Profundos conhecedores do 
percurso e da linguagem coreográ fica de Paulo Ribeiro e com os quais o 
coreógrafo se identifica artisticamente, António Cabrita e São Castro re-
presentam uma nova geração de criadores portugue ses que se têm afir-
mado no panorama da dança con temporânea.

Criada em 1995, a Companhia Paulo Ribeiro é 
uma companhia portuguesa de dança contempo-
rânea, com um repertório próprio de peças ora 
criadas e dirigidas por Paulo Ribeiro, seu ho-
mónimo, fundador e um dos coreógrafos que es-
teve na origem do movimento artís tico intitulado 
Nova Dança Portuguesa; ora por outros criado-
res convidados. Estrutura residente no Teatro Vi-
riato (Viseu, Portugal) desde 1998, é a partir daí 
que desenvolve a sua atividade de pesquisa, de 
criação, de produção e de difusão; assim como 
de formação. Atual mente, a Companhia Paulo 
Ribeiro é dirigida pelos co reógrafos e bailarinos 
António Cabrita e São Castro.

A par da implementação do projeto artístico do 
Teatro Viriato em 1998; em 2005, a Companhia 
Paulo Ribei ro foi também responsável pela cria-
ção da escola de dança Lugar Presente - um 
projeto pedagógico, sediado também em Viseu, 
que inclui cursos e aulas regulares de dança e 
de teatro para adultos, jovens e crianças, nomea-
damente, no âmbito do Ensino Artístico espe-
cializado. 

Com um repertório de mais de 30 produções, a 
Com panhia Paulo Ribeiro assumiu-se como uma 
das mais reconhecidas companhias de dança 



António Cabrita

Sociedade Portuguesa de Autores, na categoria Melhor Coreografia, como 
coau tor da peça Abstand, de Luís Marrafa. 

Desde 2011 tem desenvolvido - em colaboração com a coreógrafa e bai-
larina São Castro - o projeto | acsc |. Em 2015, os dois coreógrafos foram 
distinguidos com o Prémio Autores da Sociedade Portuguesa de Autores na 
categoria Melhor Coreografia com a peça Play False e nomeados, em 2016, 
com a peça Tábua Rasa, cocria ção com Henriett Ventura e Xavier Carmo, 
numa co produção entre a Companhia Nacional de Bailado e a Vo’Arte. 

Uma das mais recentes criações do projeto | acsc |, in titulada Rule of Thirds, 
estreada em abril de 2016, foi considerada pelo jornal Público como um 
dos melho res espetáculos de dança deste ano. Ainda em 2016 estrearam 
Turbulência, uma cocriação com Henriett Ventura e Xavier Carmo. Esta peça 
foi nomeada, em 2017, para o Prémio Autores da Sociedade Portuguesa de 
Autores na categoria Melhor Coreografia.

Foi recentemente distinguido pelo Instituto Politécni co de Lisboa com a Me-
dalha de Prata de Valor e Distin ção (2016).

Frequentemente, leciona aulas e workshops de dança contemporânea.

António Cabrita e São Castro são, atualmente, direto res artísticos da Com-
panhia Paulo Ribeiro. A primeira peça que criaram enquanto diretores artís-
ticos da Companhia Paulo Ribeiro, Um Solo para a Sociedade estreou em 
junho de 2017.

Ainda em 2017, a convite de Luísa Taveira, António Cabrita e São Castro 
criaram Dido e Eneias para a Companhia Nacional de Bailado.

Licenciado pela Escola Superior de Dança, do 
Institu to Politécnico de Lisboa (2008), Antó-
nio Cabrita é também diplomado pela Escola de 
Dança do Conser vatório Nacional (2000) e estu-
dou Dança no Joffrey Ballet School, Nova Iorque 
(2001). Paralelamente à sua formação em Dança, 
fez o curso de Cinema da New York Film Academy 
(2001) e o curso de Criatividade Publicitária da 
Restart, Lisboa (2004). 

Enquanto bailarino, coreógrafo, ‘vídeo-designer’ 
e so noplasta, António Cabrita tem desenvolvido o 
seu per curso artístico entre Portugal, Alemanha e 
Bélgica. 

Nos últimos anos trabalhou com coreógrafos 
como Rui Horta, Né Barros, Silke Z., António Ta-
vares, Tânia Car valho, Ana Rita Barata, Pedro Ra-
mos, Felix Lozano, Pau lo Ribeiro e Luís Marrafa, 
entre outros. Participou em projetos e festivais 
tais como o projeto Colina; Repéra ges; Festival 
Temps D’Image; Festival In Shadow; New Age, 
New Time (Teatro Viriato, Viseu); Festival Dance 
Dance Dance e PT2013. Entre 2007 e 2015 foi ar-
tista residente na companhia alemã SilkeZ./Resis-
tdance. 

António Cabrita iniciou-se na coreografia, em 
2009, com a criação do projeto To Fail. No mesmo 
ano, foi nomeado para a categoria de Novo Talen-
to do Portugal Dance Awards. Em 2014 voltou a 
ser nomeado, desta vez, para o Prémio Autores da 



São Castro

dade Portuguesa de Autores na categoria Melhor Coreografia com a peça 
Play Fal se e nomeados, em 2016, com a peça Tábua Rasa, co criação com 
Henriett Ventura e Xavier Carmo, numa coprodução entre a Companhia Na-
cional de Bailado e a Vo’Arte. 

Uma das mais recentes criações do projeto | acsc |, in titulada Rule of Thirds, 
estreada em abril de 2016, foi considerada pelo jornal Público como um 
dos melho res espetáculos de Dança deste ano. Ainda em 2016 estrearam 
Turbulência, uma cocriação com Henriett Ventura e Xavier Carmo. Esta peça 
foi nomeada, em 2017, para o Prémio Autores da Sociedade Portuguesa de 
Autores na categoria Melhor Coreografia.

Foi recentemente distinguida pelo Instituto Politécni co de Lisboa com a Me-
dalha de Prata de Valor e Distin ção (2016).

Frequentemente, leciona aulas e workshops de dança contemporânea.

São Castro e António Cabrita são, atualmente, direto res artísticos da Com-
panhia Paulo Ribeiro. A primeira peça que criaram enquanto diretores artís-
ticos da Companhia Paulo Ribeiro, Um Solo para a Sociedade estreou em 
junho de 2017.

Ainda em 2017, a convite de Luísa Taveira, António Cabrita e São Castro 
criaram Dido e Eneias para a Companhia Nacional de Bailado.

São Castro iniciou a sua formação em dança no 
Balle teatro Escola Profissional de Dança e de Tea-
tro do Por to (1995-1998). Em 2002 concluiu a 
sua licenciatura em Dança pela Escola Superior de 
Dança, do Instituto Politécnico de Lisboa.

Enquanto intérprete trabalhou com coreógrafos 
como Né Barros, Isabel Barros, Rui Lopes Graça, 
Benvindo Fonseca, Sofia Silva, Vasco Wellenkamp, 
Paulo Ribeiro, Hofesh Shechter, Olga Roriz, Cla-
ra Andermatt, André Mesquita, Tânia Carvalho 
e Luís Marrafa, entre outros. O seu percurso na 
interpretação iniciou-se na compa nhia do Balle-
teatro, entre 1997 e 1999; tendo passado, poste-
riormente, pela Companhia Portuguesa de Baila do 
Contemporâneo (entre 2001 e 2004), pelo Ballet 
Gulbenkian (2004/2005) e pela Companhia Instá-
vel (2012).

Em 2009, iniciou-se na coreografia com a cria-
ção do seu solo aTempo e, nos anos seguintes, 
coreografou para a Companhia de Dança do Al-
garve; para a Escola de Dança do Conservatório 
Nacional, com apresentação no International You-
th Festival Expression (Grécia); e para o Projecto 
Quorum (2015). Mais recentemente, São Castro 
coreografou The Art of Losing (2016) para a Com-
panhia de Dança de Almada.

Desde 2011 tem desenvolvido - em colaboração 
com o coreógrafo e bailarino António Cabrita - o 
projeto | acsc |. Em 2015, os dois coreógrafos fo-
ram distinguidos com o Prémio Autores da Socie-
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