
Olga Roriz: "Gosto �ue cada pessoa leia os
meus espetáculos conforme as suas vivências"
Conversámos com a bailarina e coreógrafa Olga Roriz, uma força da natureza nas artes perfomativas e uma das mulheres
que elegemos para celebrar o nosso trigésimo aniversário.

© Pedro Ferreira

Olga Roriz: “o �ue eu �uero nos espetáculos é �ue cada pessoa possa ler a sua mensagem”
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Por Rita Silva Avelar, 22.11.2018

   . . .

De todos os anos da sua vida, só não dançou �uatro. Foram os primeiros. Depois, Olga
Roriz deu início aos estudos de dança, em Lisboa, com Margarida de Abreu e, até hoje,
nunca mais parou. É raro inspirar-se na Dança, mas sim em áreas como o Teatro ou o
Cinema �uando constrói criações onde o improviso é a palavra de ordem. Sentadas
lado a lado, é na paixão do seu olhar ao falar de tudo isso �ue lhe lemos �ue é a Dança,
de forma derradeira, a �ue continuará a dar corpo e alma em toda a vida.

Antes desta entrevista começar, Olga Roriz confessa �ue prefere falar do seu trabalho
como bailarina e como coreógrafa do �ue da sua infância ou do sítio onde cresceu, em
Viana do Castelo. É natural. É �ue foi na dança e na coreogra�a �ue cresceu e �ue se
tornou mulher e artista. As duas numa só. Roriz formou-se na Escola de Dança do
Teatro Nacional de São Carlos com Ana Ivanova e, mais tarde, realizou o curso da
Escola de Dança do Conservatório Nacional de Lisboa. De 1976 a 1992 fez parte do
elenco do Ballet Gulbenkian (onde foi primeira bailarina e coreógrafa principal) e três
anos depois de sair, em 1995, fundou a Companhia Olga Roriz, da �ual é diretora e
coreógrafa. Uma das suas primeiras peças e uma das suas preferidas, Propriedade
Privada (de 1996), inspirou-se de forma livre no centenário da história do Cinema. A
última, A Meio da Noite, é uma homenagem suprema a Ingmar Bergman. Tal como o
Cinema, é em Artes como a Ópera, a Literatura ou o Teatro �ue se tem inspirado, ao
longo de três décadas sempre a criar.
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Depois de estudar dança, aos 21 anos, integrou o elenco do Ballet Gulbenkian sob a
direção de Jorge Salavisa, onde foi primeira bailarina e coreógrafa principal durante 16
anos Como recorda esses tempos?
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