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Covid-19: Olga Roriz diz que os artistas têm de se
“reconstruir” face à crise
Bailarina e coreógrafa festeja 25 anos da sua companhia inquieta com o que aí vem, mas
conﬁante. “Esta situação é muito preocupante pela inactividade e incerteza com o futuro, mas
acho que vamos sair daqui melhores”, diz.
Lusa
13 de Abril de 2020, 9:47
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Olag Roriz tem uma das mais longas e sólidas carreiras da dança portuguesa EVR ENRIC VIVES-RUBIO
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A coreógrafa e bailarina Olga Roriz disse no domingo que os artistas “têm de aprender a



reconstruir-se de forma criativa e positiva” para enfrentar a actual crise que teve um forte
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A Companhia Olga Roriz acaba de completar 25 anos de existência, mas a emoção de celebrar é
abafada pelo cancelamento dos seus espectáculos e pela preocupação com o futuro.
Desde que todos os espaços culturais foram encerrados para cumprimento das normas de
combate à pandemia do novo coronavírus, milhares de artistas ficaram impedidos de apresentar
espectáculos e exposições. “Esta situação é muito preocupante pela inactividade e incerteza com
o futuro, mas acho que vamos sair daqui melhores. O regresso vai demorar muito tempo e vai ser
diferente”, declarou Olga Roriz à agência Lusa.
A coreógrafa estava a preparar a estreia de Seis Meses Depois, que deveria ser apresentada na
próxima semana no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, mas foi cancelada.
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“No entanto, vamos conseguir pagar aos bailarinos da companhia porque os espectáculos vão ser
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pagos, o que dará alguma estabilidade”, apontou. Já há reagendamentos e a indicação de que os
espectáculos reprogramados
para Setembro “deverão ser pagos a 40%, mas os adiamentos
ÍPSILON › MÚSICA CINEMA TEATRO DANÇA LIVROS ARTES ARQUITECTURA DESIGN TV
trazem outros problemas porque vão sobrepor-se a outros espectáculos que já estavam
programados para o final do ano ou para 2021”.
Em ano de bodas de prata, a Companhia Olga Roriz tem estado a preparar um documentário, a
edição de um livro e um projecto de tratamento do seu arquivo, que é extenso. A equipa é
composta por oito bailarinos, cinco membros da direcção, e ainda dois técnicos de luz e som.
As residências pararam e as aulas estão a ser feitas online, numa tentativa de “reorganizar o
trabalho”, disse Roriz, referindo-se à escola de dança que a companhia inclui no seu trabalho
habitual desenvolvido no Palácio Pancas Palha.
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Continuar a ler

Olga Roriz procura a salvação do mundo na dança
Autópsia, de 1 a 3 de Novembro no São Luiz, é a peça com que a coreógrafa visita paisagens do
planeta para tomar as dores do mundo e procurar um lugar de paz.
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