som das estrelas

“Até à estrela que nasceu
Tão longa é a caminhada
Que anos por milhar correu
A luz aqui chegada”
Mihai Eminescu
Sinopse
Duas partículas estrelares fogem da sua rotação normal e desaguam no
planeta terra. Estes fragmentos siderais produzem imagens e sons do
cosmos. A música e os corpos descobrem e ocupam os espaços.
Improvisam, jogam, dançam e interagem com os novos seres que
encontram. uma nova poesia universal surge inesperadamente.
Vídeo: https://vimeo.com/75724155 | https://vimeo.com/234858868
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ficha artística
Direção artística
Pedro Correia
Interpretação
Pedro Correia e Paulo Lemos
Música ao vivo
Paulo Lemos e Pedro correia
Fotografia
Rui Pinheiro, Joana Sousa

Ficha Técnica
Produção
Nuvem voadora
Área de representação
deambulante
O sistema de som é da nossa responsabilidade,
quando o espetáculo é realizado ao ar livre ou em
espaços não convencionais
Duração
50 minutos (aprox.)

Camarim perto do local do espetáculo.
Direitos de autor da responsabilidade da Entidade Organizadora

Nota: As condições acordadas por ambas as partes serão confirmadas
por escrito. O pagamento será feito até ao final do último espetáculo.
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Pedro Correia trabalha há 15 anos como Clown, Malabarista e Performer. Recentemente
têm apresentado trabalhos na área do vídeo e da fotografia, amante da música e “sound
maker”. Com o espetáculo de teatro-circo “Dulu & Tatu” ganhou o prémio jovens criadores –
A juventude eterna do Palhaço - no “Puck” International Festival of Puppet and Marionette
Theatre - na Roménia em Novembro de 2007.
Diretor artístico do espetáculo multidisciplinar de teatro de rua Queima do judas em Vila do
Conde desde o ano de 2005. Já apresentou os seus espectáculos em vários países: Portugal,
Espanha, Itália, França, Argentina, México, Roménia e Palestina. Mentor do Projecto Irmões
Esferovite (banda de palhaços. Em Março de 2014. Em Março de 2014 conquistou o prémio
"DON EUGENIO BUSSA" GIURIA DEI BIMBI ( Prémio Publico Infantil) na IX edição do MILANO
CLOWN FESTIVAL em Itália com o espectáculo “(con)sumo de Laranja” um solo clown para
montras. É membro fundador e diretor artístico da associação cultural Nuvem Voadora.

Paulo Lemos

nasceu em Lisboa a 11 de Maio de 1982. Guitarrista/Perfomer/Compositor.
O seu percurso abrange áreas como a música, o teatro, a poesia, artes performativas, dança,
fotografia e filmes-concerto. Colaborou com artistas e associações das quais se destacam
Paulina Almeida, Anna Stigsgaard, Associação Terra na Boca e Nuvem Voadora. É desde 2012
músico residente na Companhia Varazim Teatro. Definindo-se desde sempre como Músico
autodidacta, Paulo Lemos desenha o seu caminho como um artista sonoro alcançando os mais
variados géneros musicais.

Contactos
Pedro Correia | 91 81 67 895 | pedro@nuvemvoadora.com
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