
Ciclos R.S.V.P. - Processos compartilhados de criação
A ferramenta desenvolvida pela coreógrafa Anna Halprin e pelo arquitecto paisagista Lawrence 
Halprin é um meio para tornar os processos de criação visíveis e facilitar a comunicação entre os 
envolvidos. A sigla corresponde às iniciais dos termos Ressources (recursos), Scores (partituras), 
Valuation (neologismo que coloca em evidência a relação entre avaliação e acção) e Performance, 
considerados elementos-chave da generalidade dos processos criativos. Tendo presente que 
o modo como os referidos elementos são articulados condiciona cada processo em particular, 
estas noções têm sido utilizadas em diversos contextos, como a criação de peças a solo e em 
grupos horizontais, assim como na organização de comunidades para a resolução de problemas 
específicos. Propõe-se uma introdução a esta ferramenta de criatividade artística através da 
prática dos protocolos de trabalho e colaboração. Como nota Lawrence Halprin, a sigla R.S.V.P. 
corresponde também a uma ideia do universo da comunicação: “Répondez, S’il vous plaît.”

Calendarização
11/12/13/14/15 Setembro, 2017
14.30/17.30 horas

15 vagas

Alexandre Pieroni Calado (1975 - )
Nasceu em Lisboa, faz e investiga teatro. Actualmente trabalha num ciclo de projectos de 
pesquisa, criação e difusão teatral em torno do invisível no teatro. No momento circula Kaspar: 
Palavra Soprada, espectáculo de auto-teatro que simula a experiência de assistir a uma 
encenação de Kaspar, de Peter Handke, do lugar do ponto. Recentemente apresentou um 
conjunto de recriações de encenações portuguesas do século vinte, com Dramas de Princesas. 
A Morte e a Donzela (2015), Woyzeck 1978 (2014), Quarteto (2013), Pregação (2012). Licenciado 
em  Teatro (ESTC/IPL, Lisboa 2007) e o Doutorado em Artes Cênicas (ECA/USP, São Paulo 2011), 
foi professor na Escola Superior de Teatro e Cinema, na Escola de Artes da Universidade de Évora, 
e na Escola de Comunicação, Arquitectura, Artes e Tecnologias da Informação da Universidade 
Lusófona, colaborando também com diversas escolas técnicas em Lisboa. 


