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 SIDI 

 
NOTA À IMPRENSA 

 

Rui Horta apresenta espetáculo 
“Estado de Excepção” em Sines 

 
O auditório do Centro de Artes de Sines recebe, no dia 15 de fevereiro, às 22h00, o espetáculo 
“Estado de Excepção”, uma criação de Rui Horta. 
 
O espetáculo tem a participação de Anton Skrzypiciel, Miguel Borges, Pedro Gil e Teresa Alves da 
Silva, com música original e interpretação ao vivo de David Santos (Noiserv). 
 
Na sinopse do espetáculo lê-se: 
 
“A crise sempre foi um ruído de fundo por trás das nossas vidas, sempre houve momentos de 
recolher obrigatório. A violência da perda é o que nos faz avançar. «Estado de Excepção» é o 
fracasso olhado como sucesso, é a poética do fracasso que sublima a crise e se entrega à 
rebelião e à luta. É o naufrágio com a terra à vista, já com destino anunciado. O erro é 
profundamente teatral, é coreográfico. Comecemos o espetáculo com um grito. Terminá-lo-
emos quando o conseguirmos transformar em canção.” 
 
“Estado de Excepção” é um espetáculo Direção Regional de Cultura do Alentejo – Iniciativa 
integrada no Projeto Formação de Novos Públicos, com o apoio da Câmara Municipal de Sines / 
Centro de Artes de Sines. 
 
A entrada é gratuita mediante reserva na receção do Centro de Artes de Sines (tel. 269 860 080). 
 
FICHA TÉCNICA 
 
Direção artística, espaço cénico e desenho de luz: Rui Horta; Vídeo: Francisco Venâncio; Apoio 
dramatúrgico: Tiago Rodrigues; Direção técnica: Luís Bombico; Sonoplastia: Manuel Chambel; 
Apoio técnico: Tiago Coelho; Produção executiva: Ana Carina Paulino; Coprodução: Guimarães 
2012 – Capital Europeia da Cultura, São Luiz Teatro Municipal, O Espaço do Tempo e 
AnaPereira.PedroGil criação e produção. Fotografia (c) Mariana Silva 
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Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 
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