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“No surrealismo português, mais propriamente chamado
abjeccionismo por causa da abjecção que a pátria inspira, Mário
Cesariny e António José Forte são dois relâmpagos demorados,
dois rastilhos futuríveis, dois fulgores nunca extintos que percorrem
a nossa noite mental, o nosso mal, estes medonhos abismos dos
costumes blandícios.

Horto de Punhais convoca as suas vozes, mai-la de Nuno Pinto,
para em palco exprimir, na úbere associação de fala e harpa – fala
bradada de bardo, harpa arpoeira de sons –, o inaudito fragor em
que se espelham ecos ocos, laços loucos, mortos moucos,
enxergando-se por detrás, em tremeluz de tv, as figuras explicativas
do desastre, a governação dos governados, o entretido povo pós-
moderno que anda a precisar, como de pão para a boca, de um
Ubu que lhe incendeie os miolos e que das tripas dos governantes
faça condecorações"

Texto por Júlio Henriques



 O encontro entre uma Harpa e uma Voz,
a criaçao de uma nova língua,
escavar Buracos em toda a parte,
um rodopiar de cabeças
um tiro no escuro acidentado do assombro.
HARPO MARX EM VERSÃO OPERÁTICA

Texto por Nuno Pinto



NOTA BIOGRÁFICA

O Nuno Pinto e a Angélica Salvi encontraram-se no Porto (2013) como resultado de um projecto desenvolvido em
conjunto com a Oficina Arara (que editou a sua primeira peça “Horto de Punhais” formato em serigrafia e CD).
A afinidade nasceu entre eles, descobrindo analogias artistícas e convergências linguísticas entre as duas artes
(música e teatro).
O seu primeiro trabalho foi apresentado ao vivo em La Marmita, Miss'opo, Festival P.A, Verde Rubro e Sonocopia
(Porto), o seu segundo trabalho, “Torre Fulminada”, na Noite Branca de Braga.

SINOPSE

Este projeto procura combinar poesia à música e à performance, para criar um corpo interdisciplinar, uma harmonia
e ao mesmo tempo um estremecimento, uma cisão. A harpa evoca assim uma atmosfera insólita onde a
experimentação tem o seu lugar primordial ao explorar novos territorios. A voz existe também como instrumento
performativo procurando estabelecer uma ligação não só com a harpa, mas também com o público na forma de
ritual. Procura-se uma junção das várias artes onde o espectador use ativamente as suas perceções, asociações,
memórias e discurso. Sublima-se assim a importância fulcral da improvisação e do “dexar vir fortuito”. Inventa-se
uma linguagem própria, única, e irrepetível. “Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail better” (Beckett) (“Tenta.
Falha. Tenta outra vez. Falha melhor”(Beckett)

https://andromedagenciamento.wordpress.com/harpoemacto/

NUNO PINTO

Nuno Marques Pinto , actor, encenador e performer, concluiu o Mestrado em Teatro  naESAP do Porto, orientado
por  Né Barros. Este mestrado teve como tema a “Loucura e a Teatralidade no século xx”. Trabalhou em Hospitais
Psiquiátricos onde encenou peças criadas de raiz com os pacientes. Como actor interpretou peças de Beckett,
Ionesco, Harold Pinter, Dario Fo, Daniil Kharms, em diferentes companhias como a Escola da Noite (Coimbra),
Marionet (da qual foi co-fundador), Camaleão (Coimbra), Teatrão (Coimbra), Efémero (Aveiro) entre muitas outras.
Trabalhou com encenadores como Rogério de Carvalho, Augusto Barros, José Caldas, Luís de Lima, José Mora
Ramos, José Carretas. Encenou autores como Beckett (autor recorrente), Daniil Kharms (Marionet), William Blake
(Colectivo Traça do qual foi o fundador) e  CABARET DADA – UM ELOGIO À DESORDEM, uma releitura do movimento
dadaísta.

RAFAEL CORTÉS

Rafael Cortés nasceu no Porto. Frequentou uma licenciatura em cinema e vídeo na Escola Superior Artística do
Porto durante dois anos. Desenvolveu, paralelamente, um interesse por luz, som e feitos cénicos e frequentou uma
oficina desenvolvida pelo Teatro Bruto. Trabalhou com diversos teatros e auditórios, entre eles Casa da Música,
Auditório de Serralves, Teatro Nacional S. João e Teatro Calos Alberto. Trabalhou, como técnico de luz e som, com
Sei Miguel, Rafael Toral, Norberto Lobo e Filipe Melo, entre outros. Estuda, no momento, Artes Plásticas, no ramo
multimédia, na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Colabora frequentemente, enquanto técnico
e desenhador de luz e som com Oficina Arara.

ANGELICA VÁZQUEZ SALVI

Angélica Vázquez Salvi-  Nasceu em Salamanca (Espanha). Completou os seus estudos de harpa clássica
no Conservatório Superior de Música de Madrid com Maria Rosa Calvo Manzano, estudou Jazz na Universidade
de Arizona (EUA) com Carrol McLaughlin e realizou dois Masters no Conservatório de Haia (Holânda) com Ernestine
Stoop, especializando-se em música contemporânea e experimental. Como solista tem colaborado com
compositores como Takayuki Rai, Anne LaBerge, Richard Barret ou Joseph Waters, improvisadores comoButch
Morris, Evan Parker, Han Bennink ou Michael Moore e Orquestras Sinfónicas comoOrquestra Sinfónica de Radio
e Televisão Espanhola, Orquestra Sinfónica Filarmonía(Espanha), Orquestra Sinfónica da Universidade
de Arizona, Orquestra Sinfónica de Casa da Música e diversos ensembles de Música Contemporânea
como Insomnio (Utrech), Modelo 62 (Haia), BrokkenFabriek (Amsterdão) e Remix (Porto).É professora
de harpa do Conservatório de Música do Porto e trabalha em vários projectos multidisciplinares.



FICHA TÉCNICA.

Rider Técnico Iluminação/Som.

Dimmer de 1x Canal 10Amperes - mínimo

1x mesa 4 canais

2x colunas 80W amplificadas ou passivas c/ amplificador

2x microfones

Maq. Fumo

Escada/escadote

Mesa Regie



VIDEOS

https://vimeo.com/91427747

https://vimeo.com/110345607

CD

http://www.oficina-arara.org/products-page/print/harpoemacto-cd/

contato

angelicavsalvi@gmail.com


