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Em torno do conceito “Ascensão”, abordam-se diferentes perspetivas, desde 
a sua qualidade de ação ou efeito de ascender, em contraponto com a força 
gravitacional, passando pela transformação da ordem transcendente em ordem 
real até à dialética ascensional presente no Banquete de Platão. O Amor é o 
condutor, a interligação entre o sensível e o inteligível nos degraus de elevação 
da procura pelo Belo Puro.

Um processo ascensional, que parte do universo criado por John Milton em 
Paradise Lost, até ao Furor Divinus dos desenhos de Francisco de Holanda.  
Da escuridão visível até à luz indizível.

 “Ascensão” (2022), o último espetáculo da trilogia “Eterno Retorno” da qual 
fazem parte “Limbo” (2012) e “A Queda”, a partir do “Limbo” (2013), integrado na 
celebração dos 10 anos do coletivo DEMO (Dispositivo Experimental Multidisciplinar 
e Orgânico) e concebido para formato presencial e digital/vídeo. Um espetáculo 
de carácter transdisciplinar cruzando artes performativas e artes plásticas na 
procura pela universalidade atemporal dos processos humanos de elevação etérea 
na contemporaneidade. No contexto da trilogia, será realizada uma abordagem de 
reapropriação dos conceitos e componentes cénicas formais dos dois espetáculos 
anteriores, a serem integrados num novo processo de criação.

Em torno do conceito ascensão, explorar-se-ão diferentes perspetivas do 
mesmo, desde a sua qualidade de ação ou efeito de ascender em contraponto 
com a força gravitacional e superação dos limites, passando pela transformação 
da ordem transcendente em ordem real até à dialética ascensional presente no 
Banquete de Platão, enquadrando o Amor como a interligação entre o sensível 
e o inteligível nos degraus de elevação da procura pelo Belo Puro e integrando 
os desenhos da criação do mundo de Francisco de Holanda. Situamos, assim, a 
nossa pesquisa artística na exploração da dualidade materialidade/imaterialidade 
como substrato da metodologia para a abordagem aos diferentes materiais de 
criação. Através deste processo de transposição da matéria para a virtualidade e 
da imatéria para a realidade.

Criação, encenação e interpretação Cheila Pereira, Cláudio Vidal, Gil MAC, Paula Rita Lourenço
Interpretação João Ferreira da Silva Co-criação, trabalho de corpo e voz Àfrica Martinez Ferrin
Composição musical António Lourenço, Francisco Correia, João Costa Gonçalves  Operação de som 
Francisco Correia  Desenho de luz Nuno Patinho Figurinos Margarida Cabral Cenografia Eduardo 
Mendes Vídeo Zhang Qinzhe (captação), Gonçalo Mota (realização e edição) produção DEMO coprodução 
Teatro Académico de Gil Vicente parceiro institucional República Portuguesa-Ministério da 
Cultura/Programa GARANTIR CULTURA residência artística DEMO, Teatro Académico de Gil Vicente 
Apoio à residência artística CITAC, GEFAC

Local auditório TAGV Duração aprox. 1h10 M16

Residência Artística

Residência Artística DEMO 
Nova Criação “Ascensão”/Coprodução TAGV 

Depois de uma primeira parte de residência artística em 2021, o DEMO continua o trabalho 
de criação de “Ascensão” (estreia em fevereiro 2022), o último espetáculo da trilogia “Eterno 
Retorno” da qual fazem parte “Limbo” (2012) e “A Queda”, a partir do “Limbo” (2013), integrado 
na celebração dos 10 anos do coletivo. 

24.01.22 a 31.01.22



Receção
239 855630
 
Bilheteira
239 855 636
bilheteira@tagv.uc.pt
 
Bilheteira TAGV 1 hora antes dos espetáculos 
e 30 minutos antes das sessões de cinema
Encerra 30 minutos após o início do evento
 
Descontos TAGV
Assinalados aplicam-se a < de 25 anos, 
estudantes, comunidade uc, rede alumni 
uc, maiores de 65 anos, grupos ≥ 10, 
desempregado, profissional do espetáculo, 
parcerias TAGV
Os bilhetes com desconto são pessoais e 
intransmissíveis e obrigam à identificação na 
entrada quando solicitada. Os descontos não 
são acumuláveis.
 
Evento com entrada gratuita — reserva 
obrigatória bilheteira@tagv.uc.pt
 
Medidas preventivas COVID-19 nos 
espaços TAGV
— utilize sempre a máscara
— higienize as mãos com gel desinfetante 
disponível
— respeite a distância de segurança de  
2 metros
— circule pela direita
— respeite a lotação de cada espaço
— respeite o lugar atribuído
— no final do evento, aguarde orientação  
dos assistentes de sala
 
Café TAGV
facebook.com/cafetagv
 
TAGV é uma estrutura da Universidade  
de Coimbra

Temporada 2021/22

Diretor Fernando Matos Oliveira 

Diretora adjunta Luísa Lopes 

Administração António Patrício 

Comunicação Marisa Santos 

Produção Elisabete Cardoso

Equipa técnica José Balsinha (coordenação), 
Celestino Gomes, João Conceição, João Silva,
Laurindo Fonseca, Mário Henriques, Guilherme 
Correia

Frente de casa Fernanda Pereira, Rosa 
Maria Marques

Limpeza Ana Moniz

Centro de documentação André Heitor 

Laboratório LIPA Cláudia Cláudio

Design gráfico Bürocratik Apoio Francisco 
Elias (UC)

Teatro Académico 
de Gil Vicente

Praça da República
3000-342 Coimbra, Portugal

teatro@tagv.uc.pt
+351 239 855 630


