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Espectáculo sem plateia fixa. O púbico pode circular livremente no espaço entre cada performance, assumindo diferentes 
perspectivas (cadeiras disponíveis sob pedido).  

SOLOS MULTIPLICADOS é um projecto de cruzamento entre dança contemporânea e 
dança inclusiva. 11 criadores x 11 intérpretes com e sem deficiência onde cada um 
assume de forma igual, recíproca e partilhada o papel de coreógrafo e intérprete. Um 
denominador comum - a construção de um corpo e de um palco plural. O programa com 
curadoria e coordenação artística do coreógrafo Rafael Alvarez apresenta uma série de 
dez solos com coreografia e interpretação de Ariadne Ferrufino, Daniela Reis, Diana 
Niepce, Diana Tomé, Cristina Tavares, Frederico Augusto, Inês Cardoso, Joana Martins, 
Mariana Rodrigues, Sofia Santos e Rafael Alvarez, apresentados sob a forma de 
espectáculo-instalação coreográfica, numa multiplicação de corpos, sentidos, identidades 
e poéticas de movimento - um manifesto para um corpo plural.  

O projecto co-produzido pela BODYBUILDERS | Rafael Alvarez e pela Plural_Companhia 
de Dança/Fundação LIGA em parceria com a Escola Superior de Dança e ANACED, é co-
financiado pelo Programa Arte sem Limites da Direcção-Geral das Artes/Ministério da 
Cultura. Reúne um colectivo de artistas com e sem deficiência/diversidade funcional, 
jovens criadores, finalistas e recém-licenciados da Escola Superior de Dança e outros 
artistas convidados com percurso estabelecido na dança contemporânea, promovendo 
para alguns dos criadores envolvidos a oportunidade de direcção e apresentação das 
suas primeiras obras coreográficas.  

SOLOS MULTIPLICADOS lança o desafio para uma mudança do contexto e do paradigma 
das artes performativas e da dança contemporânea em Portugal, criando oportunidades 
em contexto profissional para o apoio, capacitação, consolidação e surgimento de novos 
criadores com deficiência e por outro lado contribui para uma mudança de atitudes e 
práticas artísticas que promovam uma real inclusão e uma efetiva pluralidade na 
comunidade artística e na oferta cultural, valorizando a diversidade humana como capital 
artístico. A partir das identidades, das experiências e das singularidades de cada criador e 
das suas perspectivas sobre o mundo, partilham-se diferentes visões estéticas e éticas 
sobre um corpo inclusivo, mas não exclusivo e de uma dança mais democrática e 
acessível. É urgente desarrumar a ordem estabelecida nos circuitos de programação 
artística que se encontram (ainda) praticamente inacessíveis e fechados a artistas com 
deficiência/diversidade funcional e artistas emergentes. Romper com este sistema 
alheado da diversidade e da representatividade de outros corpos e de outras vozes e da 
pluralidade de identidades e de visões artísticas assume-se também como corpo político. 
Pensar, criar, incluir e transformar a partir do lugar do corpo. Este é o nosso manifesto, 
uma multiplicação de corpos e mundos para um palco mais plural. 
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PROGRAMA   (por ordem de apresentação) 

1.  Mistérios do (des)conforto 

Criação JOANA MARTINS 
Interpretação FREDERICO AUGUSTO 
Será que o termo "conforto" e prisão são realmente 
opostos? Imagine-se estar demasiado agarrado ao 
conforto e ao tentar sair dele, percebe-se a sua verdadeira 
complexidade, revelando-se num enorme labirinto no 
qual basta dar um passo errado, e já se perdeu tudoi 
aquilo que se tinha por garantido.  

2.  Como neve 

Criação FREDERICO AUGUSTO 
Interpretação JOANA MARTINS 
Na solidão um corpo derrete como neve. À descoberta de 
um corpo que nunca sentiu ter receio do desconhecido. 
Uma tempestade, uma paragem, um desvio, seguindo 
em frante ultrapassando medos e receios. Aqui e agora. 

3.  Florescer 

Criação ARIADNE FERRUFINO 
Interpretação MARIANA RODRIGUES 

Ao encontro da profunda força vital que eternamente está 
dentro de nós. Nascemos, caímos, murchamos, para 
crescer e florescer. 

5.  México 

Criação MARIANA RODRIGUES 
Interpretação ARIADNE FERRUFINO 

Na memória encontro e descrevo uma tristeza azul, 
molhada, calma. Num corpo gestualizado a premissa de 
um ser vislumbra um novo futuro. Na infelicidade e na 
felicidade.

4.  Corpo enraivecido 

Criação MARIANA RODRIGUES 
Interpretação SOFIA SANTOS 

Raiva excessiva traz danos para a saúde, o enfarte da dor 
guardada no coração. Por outro lado necessária, faz-nos 
indignar e procurar alternativas. Saudável sobre o nosso 
controlo, demostra o valorizar de algo. Raiva demostrada 
num corpo.

6.  Combustão espontânea 

Criação DANIELA REIS 
Interpretação INÊS CARDOSO 

Do conforto asséptico se nasce, depósito de esperanças 
alheias. Tudo prossegue, como planeado, não como 
prometido. Aprendemos a não questionar e embora 
sintamos a inquietação, calamo-la para que consigamos 
arrastar-nos pela vida como autómatos. Nada disto é 
relevante, expecto quando olhamos para a bússola moral 
e vemos que ela não funciona como nunca funcionou. A 
escuridão de reconhecermos que o único obstáculo para 
a liberdade somos nós, e entendemos também que, para 
se ser realmente livre, há que acatar o peso da 
responsabilidade de todas as nossas acções, reações e 
inércia. Camus escreveu que “toda a infelicidade do 
Homem provém da esperança”. Quando se perde a 
esperança perde-se também a bússola, aceitamos a nossa 
finitude. Sem esperança, vive-se em constante 
combustão, e não existe luz mais nobre que do fogo.

7.  The Apple-Knocker got lost 

Criação INÊS CARDOSO 
Interpretação DANIELA REIS 
Uma peça em linha. Organizada sob uma tensão interior 
crescente, que caminha em direção ao exagero, num 
traço definido por aquela que é uma presença dançada 
com prazer.



__________________________________________________________________________________ 
Plural_Companhia de Dança 

A Plural é uma companhia de dança inclusiva com um percurso pioneiro de mais de 29 
anos apostando na criação, pesquisa, formação, sensibilização e produção de projectos 
coreográficos, ao nível nacional e internacional, resultando do encontro e colaboração 
artística entre intérpretes com e sem deficiência, profissionais, estudantes e comunidade 
da dança. O desafio lançado por cada um dos seus espectáculos promovidos pela 
Fundação LIGA desde 1995 com apresentações em Portugal, Espanha, Itália, Reino Unido 
e Estados Unidos, é o de pensar e reinventar a Diversidade Humana através do Corpo e 
da Dança Contemporânea criando oportunidades para um mundo e um palco cada vez 
mais plurais. Organiza ainda formação regular em Dança Inclusiva (aulas regulares, 
laboratórios e workshops) dirigidos a participantes com diversidade funcional, estudantes 
e profissionais da áreas da dança, reabilitação e inclusão social. 

Notas biográficas  https://www.bodybuilders.pt/solos-multiplicados     
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8.  Ilusão ou Realidade 

Criação DIANA TOMÉ  
Interpretação CRISTINA TAVARES 

Será que estamos sozinhos? Será que conseguimos sentir 
a presença de alguém que não está connosco? Talvez o 
nosso corpo consiga nos dar essa resposta.

9.  Só sente quem vê 

Criação CRISTINA TAVARES 
Interpretação DIANA TOMÉ 

Uma presenca que nos acompanha, a presença de 
alguém ausente. Sentir a presença e ausência no corpo 
que dança.  Na memória reside a força para seguir em 
frente sentindo o que está para trás, agarrando os sonhos 
sem nunca desistir. Ver e sentir aquilo que os outros não 
vêem. 

10.  Não-me-toques, uma planta. 

Criação DIANA NIEPCE 
Interpretação RAFAEL ALVAREZ 

E na Terra vestida de azul, verde e castanho… onde as 
bactérias dançam pela acção da vida, esquecemo-nos do 
seu futuro. Damos lugar ao ser mais inteligente, o único 
capaz da sua destruição. O apocalipse que dá fim à 
produção de oxigénio, o aumento de temperaturas que 
nos faz derreter, despindo a superfície rochosa a rir-se do 
nosso fim. 

11.  plan·tar  

Criação RAFAEL ALVAREZ 
Interpretação DIANA NIEPCE 

plan·tar, adjectivo de dois géneros 
Relativo à planta do pé. Meter na terra para que se 
desenvolva. Semear ou cultivar alguma espécie vegetal. 
Fincar na terra verticalmente. Assentar, colocar, 
estabelecer, fundar, construir. Introduzir ou fazer nascer 
uma ideia, um sentimento. Implantar, inculcar, instilar, 
fazer, praticar, fixar, colocar, pôr. Aplicar com força. Deixar 
ou ficar parado em algum sítio durante algum tempo. 
Estacionar, colocar-se, pôr-se, conservar-se a pé firme 
nalgum lugar. 
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