
A RE.AL 

 Criada em 1990 para produzir as criações coreográficas de João Fiadeiro, desde cedo 

deu, através de projectos experimentais, co-produções, residências, festivais, workshops e 

edições, uma atenção especial a um diálogo exigente e construtivo com a comunidade 

artística, os públicos e os agentes culturais. Ao longo dos anos a sua actividade dividiu-se, em 

traços largos, em três grandes períodos: 

I. 1990 – 1997 / A Nova Dança Portuguesa, a Internacionalização e os LAB 

 Este período coincide com os anos de afirmação do movimento da Nova Dança 

Portuguesa onde João Fiadeiro, no interior dessa dinâmica, se afirmou através da criação das 

suas primeiras peças. Entre outras, destacam-se "O retrato da memória enquanto peso morto" 

de 1990 (peça que ganhou a primeira edição do prémio ACARTE/Madalena Perdigão e com 

que se abriram as portas à internacionalização com uma temporada memorável no Théâtre de 

La Bastille em Paris, em 1992), "Branco Sujo" de 1993, "Self(ish)-Portrait", "O desejo ardente 

deve ser acompanhado por uma vontade firme" (ambas de 1995) e "I am sitting in a room 

different from the one you are in now" criada em 1997. Estas peças apresentaram-se 

regularmente um pouco por toda a Europa, mas sobretudo na Alemanha e França. Foi durante 

esse período que foram organizadas as sete primeiras edições do LAB, um evento precursor 

em Portugal, uma sensibilidade em direcção a noções de "pluridisciplinaridade" e 

"transdisciplinaridade".  

II. 1997 – 2003 / A Composição em Tempo Real, a nova equipa e as primeiras 

encenações 

 A partir de 1997 João Fiadeiro é convidado com bastante regularidade para dirigir 

ateliers de pesquisa em países como França, Áustria, Suíça, República Checa e Dinamarca. 

Isso permitiu-lhe, num período em que a RE.AL não tinha espaço de trabalho em Portugal, 

continuar a sua pesquisa e sistematizar processos de transmissão do método de Composição 

em Tempo Real, que é um dos eixos centrais da actividade da RE.AL. Durante este período o 

“Lugar Comum” – espaço dedicado à investigação artística nos arredores de Lisboa - acolheu a 

organização das 8ª, 9ª e 10ª edições do LAB e de inúmeros ateliers de pesquisa que não só 

lançaram as bases e conteúdos de investigação que a RE.AL ainda hoje pratica, como deram 

início à constituição de um colectivo de artistas, intérpretes e colaboradores que constituem 

hoje o núcleo da RE.AL. De realçar ainda a participação da RE.AL, em parceria com a 

Companhia de teatro “Artistas Unidos” e outras estruturas independentes, no projecto do 

Centro de Artes d’Capital, que acabou abruptamente no Verão de 2002 com um despejo 

violento por parte da Câmara Municipal de Lisboa. Foi ainda fruto dessa proximidade e na 

continuação do trabalho de colaboração entre João Fiadeiro e Jorge Silva Melo (director 

artístico dos Artistas Unidos) iniciada em 1995, que a RE.AL co-produziu as peças "À Espera 

de Godot" de Samuel Beckett (2000), "4:48 Psicose" de Sarah Kane (2001) e "A Noite canta os 

seus cantos" de Jon Fosse (2003) todas encenadas por João Fiadeiro para os Artistas Unidos. 

III. 2003-2005 / Novos coreógrafos, o Atelier Real e o NIR 

 Em 2003 os coreógrafos Tiago Guedes e Cláudia Dias foram convidados a ser 



coreógrafos associados da RE.AL, passando assim a beneficiar de um conjunto de condições 

logísticas e financeiras, necessárias à produção das suas peças, e podendo ainda contar com 

a intervenção da RE.AL na definição das suas estratégias de criação e difusão. A entrada 

destes dois coreógrafos na RE.AL vem marcar o início de um etapa verdadeiramente nova, na 

qual ainda nos encontramos e onde o conceito de companhia de dança ligada a um só autor dá 

lugar a uma estrutura colectiva onde vários coreógrafos desenvolvem os seus projectos sob 

égide de uma mesma sigla: a Companhia RE.AL. Durante este período, produzimos o 

espectáculo "I am Here" (2003) de João Fiadeiro a partir da obra de Helena Almeida, "Materiais 

Diversos" (2003) e "Trio" (2005) de Tiago Guedes, "One Woman Show" (2003) e "Visita 

Guiada" (2005) de Cláudia Dias. A Companhia RE.AL acolheu ainda no seu repertório as peças 

“Um Solo” (2002) e “Um espectáculo com estreia marcada” (2002) de Tiago Guedes. De uma 

maneira marginal, mas cúmplice, a RE.AL segue ainda o trabalho e percurso dos artistas 

Gustavo Sumpta, João Galante e Ana Borralho. O novo figurino da Companhia RE.AL e o facto 

de termos um novo espaço em Lisboa - o Atelier Real - criaram as condições para que 

nascesse o NIR (Núcleo de Investigação da RE.AL) que, através de workshops, aulas 

semanais e sessões de “coaching”, promove um trabalho contínuo de investigação 

independente da criação. 

 


