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Sinopse

Um bailado inter-artístico concebido para cinco 
bailarinos e dois pianistas, que propõe um modelo 
performativo híbrido onde se dissipa a fronteira entre 
bailado e concerto. Um diálogo vivo entre música e 
dança que tem como ponto de origem as Melodias 
Rústicas Portuguesas de Fernando Lopes-Graça e que 
convoca a imagética intensa e perturbadora da artista 
visual Helena Almeida.

A intemporalidade torna-se, assim, o ambiente 
desejado para uma performance multifacetada e 
dialogantemente contemporânea.
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Biografias

Solange Melo

Natural de Lisboa, nasceu em 1980. Estudou na Escola 
de Dança do Conservatório Nacional sob orientação 
do Mestre Georges Garcia. Ingressou na Companhia 
Nacional de Bailado (CNB) em 1998 onde foi promovida 
a Bailarina Principal em 2012, tendo dançando os papéis 
mais relevantes do repertório clássico e neo-clássico da 
CNB, assim como obras de estética contemporânea de 
coreógrafos mais recentes. De 2005 a 2007, foi bailarina 
solista no Ballet Nacional da Noruega. Em 2018, 
juntamente com Fernando Duarte, fundou e assumiu a 
Direção Artística da Dança em Diálogos - Plataforma 
Coreográfica assinando também a Direção Artística 
das criações da plataforma, assim como a direção 
de ensaios e de produção. A Dança em Diálogos tem 
vindo a apresentar-se, desde a sua criação, em dezenas 
de locais a nível nacional e internacional. É autora de 
figurinos de bailados de Fernando Duarte. Juntamente 
com Fernando Duarte, tem criado e orientado inúmeras 
Residências Artísticas em Contexto Escolar, contribuindo 
para o posicionamento da formação artística e estética 
enquanto elemento basilar educativo. Presentemente 
frequenta o curso de licenciatura em Bussiness 
Management da Open University do Reino Unido. É 
também Professora Convidada em várias escolas de 
dança em Portugal.

Fernando Duarte

Natural de Lisboa, nasceu em 1979. Estudou na Academia 
de Dança Contemporânea de Setúbal sob orientação 
dos professores Maria Bessa e António Rodrigues. Em 
1995/96 foi bailarino estagiário na CeDeCe - Companhia 
de Dança Contemporânea. Ingressou na Companhia 
Nacional de Bailado em 1996, onde foi Bailarino 
Principal. Em 2005/2007 foi Solista no Ballet Nacional da 
Noruega. De 2011 a 2017 foi Mestre de Bailado, Ensaiador 
e Coreógrafo na CNB. Leciona Técnica de Dança Clássica 
desde 2008. Convidado a participar em conferências 
sobre Arte e Dança, Fernando Duarte é, também, 
doutorando em Estudos Artísticos na Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa. Em 2018 funda e assume a Direção Artística 

da Dança em Diálogos e ganha o Prémio da Dança 
Anna Mascolo da Mirpuri Foundation, com a primeira 
produção da Dança em Diálogos, o bailado Murmúrios 
de Pedro e Inês. Fernando Duarte tem um percurso 
ímpar na reinvenção e adaptação aos novos tempos dos 
grandes clássicos do final do século XIX e princípio do 
século XX, assim como recentemente, na criação de um 
novo repertório para o século XXI que reflete uma ligação 
entre a memória e a cultura contemporânea portuguesa, 
em particular com a estreia de O Primo Basílio (2020) a 
partir do romance homónimo de Eça de Queirós, e Não 
Canteis a Valsa, três cadernos em dueto (2021) tendo 
como base a interpretação ao vivo das Melodias Rústicas 
Portuguesas de Fernando Lopes-Graça.

Dança em Diálogos

Fundada em janeiro de 2018 sob a Direção Artística 
de Solange Melo e Fernando Duarte, a Dança em 
Diálogos (Dd) insere-se num ambiente que procura 
responder aos desafios da arte contemporânea, 
desenvolvendo uma plataforma de criação coreográfica 
que procura uma articulação profunda entre a dança 
e as diversas expressões artísticas, assim como entre as 
múltiplas linguagens que a compõem, aprofundando 
simultaneamente a relação com o público e as 
diferentes comunidades que o integram. Entre 2018 
e 2021 apresentou, em estreia absoluta, os bailados: 
Murmúrios de Pedro e Inês (vencedor do Prémio de 
Dança Anna Mascolo nos Mirpuri Foundation Awards 
2018), Tudo Quanto Vi - um poema coreográfico para 
Sophia, O Primo Basílio e Não Canteis a Valsa, três 
cadernos em dueto, para além da realização de TRÍADE, 
um vídeo-dança criado a partir deste último bailado.

Qualquer uma das produções desenvolveu, e ainda 
desenvolve, uma extensa digressão nacional e 
internacional, reforçando um contributo para alicerçar 
ações de criação artística que refletem uma identidade 
cultural contemporânea portuguesa. Aliado às criações 
coreográficas, a Dd realiza projetos de aproximação à 
dança, quer seja em formato de atelier associado aos 
espectáculos de cada produção, quer em residências 
artísticas em contexto escolar.

Consulte a programação completa em www.cistermusica.com

É expressamente proibida a captação de imagens e som durante o espetáculo. 
Desligue o telemóvel, desfrute e grave na sua memória.
Poderá rever os melhores momentos no website e nas redes sociais do festival.


