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A todos o nosso muito obrigado pelo apoio, presença, e desejos de Bom Natal!

IMPULSÃO pretende convocar, literalmente, “a força que provoca o movimento de 
um corpo e o movimento que essa força comunica” necessitados, que estamos, 
de uma energia cinética que supere os obstáculos que quotidianamente se 
erguem no nosso caminho e de comunicar ao mundo que estamos vivos e 
dispostos a lutar pelos nossos espaços e tempos.

Como o presente se ancora, muitas vezes, no passado, abrimos as nossas 
Oficinas de Natal com um tributo a um dos nossos mais importantes Professor e 
Mestre de Dança – Jorge Garcia – falecido este ano, cujo legado perdura e se 
procura encomiar na força da interpretação musical de Anton Rubinstein, pela 
nossa professora acompanhadora Mercedes Cabanach e no dueto Grande 
Adágio, coreografado pelo nosso professor José Luís Vieira.

Continuamos, ainda, no contexto das homenagens, convidando o coreógrafo 
gálico François Mauduit que nos traz uma sua iluminada criação, que recupera a 
tradição clássica dos grandes “ballets brancos” de Petipa - arquitetados e 
magnificamente despojados por Balanchine -, na peça Miss R. for Mister B..

Encerramos com a jovem, mas já reconhecida coreógrafa, Margarida Belo Costa 
que, com a peça Atypical taste of living, sublima este impulso vital necessário aos 
jovens deste tempo, traduzido num movimento contemporâneo, seminal na 
essência duma ficção que reflete muita da moderna ansiedade e de uma visão 
distópica da realidade.

A Escola de Dança do Conservatório Nacional apresenta, assim, uma parte do 
seu imenso trabalho de resistência à adversidade, numa existência ensombrada 
por sucessivas e atípicas variantes virais, e virulentas (in)decisões políticas, mas 
de demonstração do empenho de todos, estudantes, professore(a)s, pais / mães, 
encarregado(a)s de educação, técnicos, assistentes técnicos e assistentes 
operacionais na continuação do perpetuar do bom nome do Conservatório 
Nacional e em prol da Arte Maior da Dança.
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Homenagem ao Mestre Jorge Garcia

— Mercedes  Cabanach (Piano) 

Música: Isaac Albéniz

Miss R. for Mister B.
— François Mauduit 
Música: Franz Schubert

Atypical taste of living 
ESTREIA ABSOLUTA

— Margarida Belo da Costa 
Musica: Johann Sebastian Bach, Pan Sonic, Rafael Anton Irisarri

O lendário coreógrafo Marius Petipa, criador do «Lago dos Cisnes», da 
«Bela Adormecida» ou, ainda, do «Quebra-Nozes», diretor do Ballet 
Imperial de S. Petersburgo, era um grande apaixonado por Franz Schubert.
O russo George Balanchine, antes de ser diretor do New York City Ballet e 
um dos maiores coreógrafos do século vinte, foi aluno da escola do Ballet 
Imperial de S. Petersburgo que criou Petipa.
Ao atravessar o Atlântico, Balanchine levou para os Estados Unidos toda a 
quinta-essência de Petipa, então desconhecido na América. Balanchine 
manteve uma relação muito forte e uma dedicação sem falhas ao estilo de 
Petipa que soube ampliar e ao qual soube prestar homenagem por 
diversas vezes através das influências coreográficas e musicais.

É por isso que «Miss Rosamunde» se apresenta como uma prenda 
imaginária que ofereço àquele que conhecemos, no nosso meio, como 
"Mister B." e que não é outro que o grande George Balanchine.

Sinopse da Peça 

Utilizando a sublime partição da Ópera «Rosamunde» de Schubert, 
desejei prestar homenagem à tradição do grande ballet "branco" tão 
característico do estilo de Petipa. Mas procurei igualmente prestar 
homenagem ao despojamento, à musicalidade e à magnificência de 
Balanchine nos seus próprios ballets "brancos" que foram construídos 
como verdadeiras arquiteturas coreográficas e musicais.

Numa realidade paralela, onde a complexidade e a organização 
desorganizada são casuais, a anarquia prevalece. Portadores de mentes 
frias, ansiosas e desocupadas, as aparências imperam em harmonia. A 
fragilidade humana mantém-se esquecida, as emoções colocadas em 
segundo plano - um quotidiano vazio.
Lentamente, torna-se gradual a procura de ínfimos momentos de lucidez e 
de cumplicidade, pois a vivência exaustiva num mundo plástico revela-se 
monótona e desinteressante. 
Inspirado na obra de Peter Rothmeier Ravn (1955), pintor dinamarquês 
que explora a prática figurativa nas suas criações a óleo sobre tela.

Sinopse da Peça 

Grande Adágio   
— José Luís Vieira 
Música: Aleksandr Glazunov 

 Sinopse da Peça 

                                                                                   José Luís Vieira

«Grande Adágio», do bailado «Raymonda», surge aqui como a minha 
homenagem ao talento coreográfico e à sensibilidade musical do Mestre 
Jorge Garcia, ilustrando, pelo movimento e de um modo abstrato, a 
narrativa musical.
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