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DANÇA

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.
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Olag Roriz tem uma das mais longas e sólidas carreiras da dança portuguesa EVR ENRIC VIVES-RUBIO

ÍPSILON › MÚSICA CINEMA TEATRO DANÇA LIVROS ARTES ARQUITECTURA DESIGN TV

 Entrar Assine já Em casa 

https://www.publico.pt/utilizador/nivel
https://www.publico.pt/danca
https://www.publico.pt/culturaipsilon
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.publico.pt%2F2020%2F04%2F13%2Fculturaipsilon%2Fnoticia%2Fcovid19-olga-roriz-artistas-reconstruir-face-crise-1912041
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.publico.pt%2F2020%2F04%2F13%2Fculturaipsilon%2Fnoticia%2Fcovid19-olga-roriz-artistas-reconstruir-face-crise-1912041&text=Covid-19%3A+Olga+Roriz+diz+que+os+artistas+t%C3%AAm+de+se+%E2%80%9Creconstruir%E2%80%9D+face+%C3%A0+crise
whatsapp://send?text=Covid-19%3A+Olga+Roriz+diz+que+os+artistas+t%C3%AAm+de+se+%E2%80%9Creconstruir%E2%80%9D+face+%C3%A0+crise+https%3A%2F%2Fwww.publico.pt%2F2020%2F04%2F13%2Fculturaipsilon%2Fnoticia%2Fcovid19-olga-roriz-artistas-reconstruir-face-crise-1912041
fb-messenger://share/?link=https%3A%2F%2Fwww.publico.pt%2F2020%2F04%2F13%2Fculturaipsilon%2Fnoticia%2Fcovid19-olga-roriz-artistas-reconstruir-face-crise-1912041
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.publico.pt%2F2020%2F04%2F13%2Fculturaipsilon%2Fnoticia%2Fcovid19-olga-roriz-artistas-reconstruir-face-crise-1912041&title=Covid-19%3A+Olga+Roriz+diz+que+os+artistas+t%C3%AAm+de+se+%E2%80%9Creconstruir%E2%80%9D+face+%C3%A0+crise
https://www.pinterest.com/pin/find/?url=https%3A%2F%2Fwww.publico.pt%2F2020%2F04%2F13%2Fculturaipsilon%2Fnoticia%2Fcovid19-olga-roriz-artistas-reconstruir-face-crise-1912041
mailto:?subject=Covid-19%3A%20Olga%20Roriz%20diz%20que%20os%20artistas%20t%C3%AAm%20de%20se%20%E2%80%9Creconstruir%E2%80%9D%20face%20%C3%A0%20crise&body=Vale%20a%20pena%20ler%20este%20artigo%20do%20P%C3%9ABLICO%3A%20http%3A%2F%2Fwww.publico.pt%2F2020%2F04%2F13%2Fculturaipsilon%2Fnoticia%2Fcovid19-olga-roriz-artistas-reconstruir-face-crise-1912041%0A%0A--%0AReceba%20o%20melhor%20do%20P%C3%9ABLICO%20no%20seu%20email%20https%3A%2F%2Fwww.publico.pt%2Fnewsletters
javascript:
https://www.publico.pt/culturaipsilon
https://www.publico.pt/culturaipsilon/musica
https://www.publico.pt/culturaipsilon/cinema
https://www.publico.pt/culturaipsilon/teatro
https://www.publico.pt/culturaipsilon/danca
https://www.publico.pt/culturaipsilon/livros
https://www.publico.pt/culturaipsilon/artes
https://www.publico.pt/culturaipsilon/arquitectura
https://www.publico.pt/culturaipsilon/design
https://www.publico.pt/culturaipsilon/tv
https://www.publico.pt/
https://www.publico.pt/assinaturas/verdade?trackingId=6e6b91db8952ccb03ee1f4781c600c994c641484e5745b5ae8
https://www.publico.pt/edicaodiaria?trackingId=6e6b91db8952ccb03ee1f4781c600c994c641484e5745b5ae8
https://www.publico.pt/assinaturas/verdade?trackingId=6e6b91db8952ccb03ee1f4781c600c994c641484e5745b5ae8


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

impacto no sector da cultura.

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.

Propriedade Privada PAULO PIMENTA
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A verdade faz-nos mais fortes

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.

CULTURA

Olga Roriz procura a salvação do mundo na dança

ÍPSILON

“No entanto, vamos conseguir pagar aos bailarinos da companhia porque os espectáculos vão ser

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

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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