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CONCERTO ENCENADO

Lady & Macbeth
a partir de Macbeth de William Shakespeare

Ana Luena direcção artística e encenação 

Pedro Cardoso (Peixe), Rui Lima, Sérgio Martins direcção musical
Daniel Jonas textos originais 
Ana Luena, Daniel Jonas dramaturgia 
Pedro Correia desenho de luz
Margarida Casanova cenografia
Pedro Lima desenho de som
Micaela Cardoso, Pedro Cardoso (Peixe), Rui Lima, Sérgio Martins composição musical e interpretação 
Claudia Lázaro assistência de encenação
Ana Luena figurinos
José Diogo Cunha técnico assistente de luz 
Bernardo Bagulho design gráfico 
Paulo Cunha Martins fotografia e vídeo
ESAD construção do cenário
Binomialsphere Associação produção delegada

Acontece “aqui” um singular itinerário pela cidade do Porto, em 
modo de revisitação, onde o tempo tem sido pródigo em tudo 
transformar e atenuar. Depois de vinte anos na direcção artística 
da companhia Teatro Bruto, e após encenar É impossível viver, 
estreado no Rivoli Teatro Municipal em 2015, regresso à cidade 
para trabalhar e criar este objecto cénico que agora se apresenta: 
Lady & Macbeth. 

Assim me movimento pelos lugares deste mapa criativo e 
pessoal, na sua estreia no Teatro do Bolhão da Academia Contem‑
porânea do Espectáculo – a minha primeira escola; nas apresenta‑
ções na Casa da Música – lugar onde tantas vezes trabalhei e que 
me suscitou este entusiasmo e curiosidade em criar e produzir 
projectos musicais; no Passos Manuel – onde outrora fui especta‑
dora de cinema e que é agora um espaço incontornável da cidade; 
na rua 31 de Janeiro, no estúdio do Rui e do Sérgio – onde compu‑
semos os temas musicais num prédio tão característico do Porto 
que conheço; nas escadas e corredores do Mosteiro de S. Bento 
da Vitória (TNSJ) – onde os nossos temas ressoaram durante os 
ensaios de cena. Nas ruas, nas esquinas, nos cafés, no armazém 
do Américo Castanheira repleto de adereços e cenários de outros 
tempos. Neste mesmo armazém vislumbro pedaços da história da 
vida teatral desta cidade a que pertenço irremediavelmente, apesar 
de outros caminhos traçados e desejados fora dela.

Está tudo “aqui”, neste concerto encenado, onde me reencontro 
com esta equipa, para arriscar num projecto em que estamos ainda 
mais vinculados uns aos outros, onde a música é o motor da cena 
e onde a encenação e o texto são alavancas da composição musi‑
cal, onde Lady Macbeth é Macbeth e Macbeth é Lady Macbeth. Um 
espelho onde me revejo e onde todos cabemos. 

ANA LUENA, NOVEMBRO DE 2017

“É vão ficar, é vão fugir. 
O sol já me pesa nos ombros; 
Por mim declaro o fim ao mundo.
Alarme, soa, fim, sou teu. 
Ao menos morrerei na luta.”

DANIEL JONAS in libreto Lady & Macbeth

Lady & Macbeth é um espectáculo camaleónico cuja carreira é 
parte integrante do seu processo de criação. O conjunto de réci‑
tas deste concerto encenado constitui um itinerário por diferentes 
espaços da cidade do Porto (Casa da Música, Teatro do Bolhão, 
Passos Manuel, Teatro da Vilarinha, Associação de Moradores da 
Lomba), desafiando e experimentando a encenação durante a 
sua apresentação. Um espectáculo itinerante que circula dentro 
da própria cidade e que se molda à arquitectura de cada espaço, 
experimentando diferentes relações com os espectadores, atin‑
gindo diferentes públicos e intervindo em diferentes comunida‑
des e contextos sociais. 

Com a direcção deste novo projecto, Ana Luena retoma a via 
de teatro musical iniciada em 2004, na criação e encenação do 
espectáculo Boca – que musicava cartas de amor de escritores 
como Pessoa, Kleist, Kafka e Apollinaire –, sublinhando e afirmando 
um caminho onde a encenação ganha uma articulação orgânica 
com a criação musical.

A “peça escocesa” é, comummente, entre pessoas de teatro, 
uma senha de acesso e uma espécie de eufemismo para se 
designar Macbeth. A proposta de trabalhar uma peça amaldi‑
çoada visa assumir como parte integrante do processo a ques‑
tão da superstição à volta da sua realização. A teia dramatúrgica 
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e musical deste concerto constrói ‑se a partir da relação nefasta 
entre Lady Macbeth e Macbeth e afasta ‑se deliberadamente da 
narrativa da peça. Neste concerto encenado procura ‑se subtrair 
da peça shakespeariana uma certa ganga de estrutura, bem como 
alguma cosmética espírita, e privilegiar um diálogo crescente do 
casal, fundindo ‑o mas também dissociando ‑o, antevendo a possi‑
bilidade de estarmos perante um compósito, uma espécie de Jano 
de duas faces que reúne Macbeth a Lady Macbeth. O alinhamento 
de textos, composto por originais de Daniel Jonas e excertos da 
peça de Shakespeare, e a encenação estão promíscua e doen‑
tiamente ligadas à composição musical e não apenas à mise ‑en‑
‑scène, no sentido do desenho da cena. 

Apresentações
01 Dez 2017 · Teatro do Bolhão 
06 Jan 2018 · Passos Manuel
17 Fev 2018 · Teatro Garcia de Resende, Évora
20 Fev 2018 · Teatro da Vilarinha (dirigido a grupos escolares)
23 Fev 2018 · Associação Moradores da Lomba – ciclo de Teatro 
“Bonfim em Cena” da Junta de Freguesia do Bonfim
01 Mar 2018 · Sala 2, Casa da Música
02 Mar 2018 · Teatro Diogo Bernardes, Ponte de Lima

Promotor Ana Luena

Parceiros Teatro do Bolhão, Casa da Música, Passos Manuel, 
ESAD, STCP, FNAC, Associação Moradores da Lomba, Sonosco‑
pia, União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro, Nevogilde, Junta 
de Freguesia de Bonfim, Dona Porto Restaurante, Câmara Munici‑
pal de Évora, Cendrev, Direcção Regional de Cultura do Alentejo.

Apoio Montepio Associação Mutualista, Fundação GDA
Projecto com o apoio da Câmara Municipal do Porto
Criatório – Programa de apoio à criação artística contemporânea 
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