
cursos de verão 
 
.VIEW POINTS E MÉTODO SUZUKI 
POR NUNO GIL 

 
18 A 22 SET | 10h às 13h | PEQUENO AUDITÓRIO 

NÚMERO DE PARTICIPANTES | MÁXIMO: 20 

 
 

A guilty conscience needs to confess. A work of art is a confession. 

Albert Camus 

 

O workshop vai incidir sobre a aprendizagem daS técnicas View Points e Método Suzuki, para 

uma exploração do universo pessoal de cada participante. Será pedido a cada um uma pequena 

“confissão” que constitua uma obsessão artística, com a qual  irá individualmente aprofundar 

durante o período do workshop, explorando a sua articulação para o plano criativo. Ambos os 

métodos que iremos aprofundar constituem duas poderosas ferramentas de escuta interior e de 

organização espacio-temporal, permitindo assim um caminho mais eficaz para a consolidação 

dO discurso artístico de cada um.  

 
NUNO GIL 
 
Licenciado pela Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa em Formação de 

Actores/Encenadores em 2005. Frequentou também a Escola Superior de Música e Artes do 

Espectáculo do Porto (ESMAE), Estudis de Teatre em Barcelona e a Real Escola Superior de Arte 

Dramático em Madrid (RESAD) onde finalizou a sua licenciatura em Interpretação Gestual em 

2003. Em 2005 realiza o Curso de Pesquisa e Criação Coreográfica promovido pelo Fórum 

Dança. Em 2006 integra o grupo de actores portugueses no projecto Thierry Salmon, antiga 

École de Maitres, sob a orientação do encenador Pippo Delbono. É veterano no Suzuki Method 

Actors Training Programme 2001/2/3 realizado em Toga Mura, Japão, no seio da companhia 

SCOT (Suzuki Company of Toga). Em 2002 é bolseiro da Fundação Oriente e do Kyoto Arts 

Centre (KAC) para estudar Teatro Noh no seio da família Kita, em Quioto, e Dança Butoh com 

Kazuo Ohno e Yoshito Ohno em Toquio. Em 2004 vence o prémio Jovens Criadores no âmbito de 

Teatro, promovido pelo Centro Nacional de Cultura (CNC), para realizar uma investigação e 

prática intensiva sobre o Método Suzuki na companhia SCOT sob a orientação do seu próprio 

criador e director artístico Tadashi Suzuki. Em 2008 é bolseiro da Fundação Calouste 

Gulbenkian para estudar e acompanhar o trabalho artístico de Anne Bogart, no seio da Siti 

Company, com o intuito de investigar e aprofundar as técnicas View Points e Método Suzuki. 

Como criador destaca as peças Icarus, Arnedo (2002); Parece una Tonteria, Madrid (2003). 

After the Rehearsal, NYC (2009) e Tragédia Brasileira, Rio de Janeiro (2011). Leccionou e 

promoveu oficinas de Método Suzuki e Viewpoints em Portugal, Espanha, França, USA e Brasil.  
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