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O Imaginarius, Festival Internacional de Teatro de Rua de
Santa Maria da Feira, chega mais um ano a Lisboa, com uma
19ª edição a virar-se na complexidade da Memória,
explorando as suas várias dimensões e estados.

Créditos
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O Imaginarius, Festival Internacional de Teatro de Rua de Santa Maria da
Feira, é o maior evento de Artes de Rua realizado em Portugal e uma
referência internacional. Esta relevância faz do Festival Imaginarius o
primeiro local de contacto e difusão nacional das artes de rua mais atuais,
mais provocadoras e mais aliciantes do panorama nacional e
internacional. A este destaque associa-se uma responsabilidade e
compromisso acrescidos para com os artistas, a comunidade e os
públicos.
A edição de 2019 assume como mote agregador o tema da emória. Não
como fixação estática de um passado, mas como processo contínuo de
revisão do que se valoriza como património, de transmissão de
conhecimento do presente e de projeção de outras realidades (reais e/ou
imaginadas), através da criação e interpretação artística. Nesta edição, o
Festival transforma-se, à luz da metáfora da Memória, num lugar
acessível, desafiante e acolhedor, construindo, nas suas várias
dimensões, narrativas de encontro e partilha, de criação e de capacitação.
Nesta nova edição, participa um grande número de companhias de teatro
espanholas de longa trajetória.

Veja o programa completo (PDF).
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