
	
	
	
	
	

 
Instável apresenta TIMBER, a nova criação de 

Roberto Olivan, no Teatro Viriato 
	
 
No próximo dia 15 de janeiro, TIMBER - a nova criação de Roberto Olivan para 
a Companhia Instável – está em palco no Teatro Aveirense (Aveiro), pelas 21h. 
TIMBER é o resultado de uma residência de criação, encomendada e produzida 
para celebrar o 20º aniversário da Instável, sediada no Porto, que desde 1999 
abre espaço à dança contemporânea. 
 
Em palco, seis bailarinos e seis percussionistas. O ritmo ressoa na madeira 
repetidamente, criando um transe hipnótico. 
 
TIMBER é uma viagem às profundezas da nossa existência, um grito urgente 
contra a autodestruição que temos construído ao longo dos anos, com vista à 
progressão. É o desejo de quebrar as barreiras que limitam o ser humano. Uma 
peça com a música original do compositor nova-iorquino Michael Gordon e 
interpretada pelo Drumming Grupo de Percussão, dirigido por Miquel Bernat.  
 
O convite ao coreógrafo catalão Roberto Olivan ilustra a forma de trabalho da 
Companhia Instável: sem corpo artístico residente, em cada ano convida um 
coreógrafo de reconhecido mérito internacional para dirigir a nova criação; 
selecionam-se bailarinos em audição e desenvolve-se um novo trabalho que 
sobe depois circula tanto quanto possível. 
 
Na sua designação - Companhia Instável - encerra a contradição com que vive 
e sobre a qual pretende refletir e atuar: ser uma “Companhia”, elemento coletivo 
instalado e reconhecido de criação artística, e “Instável”, enquanto referência à 
condição da generalidade dos artistas de dança contemporânea, à mutação 
característica da dança enquanto célula artística caracterizada pelo movimento 
e ao modo de operar da atividade central da associação. 
 
A atividade tem como objetivo primordial proporcionar oportunidades, 
experiências e condições profissionais a intérpretes de dança contemporânea 
que dignifiquem a profissão e contribuam para o seu reconhecimento na 
sociedade. Ao longo dos anos, no âmbito da nova criação, foram criadas e 
apresentadas obras de criadores de renome como Nigel Charnock, Hofesh 
Shechter, Wim Vandekeybus, Rui Horta, Madalena Victorino, Willi Dorner, entre 
outros, que contribuíram amplamente para o desenvolvimento artístico de mais 
de uma centena de artistas. 
 
 
 
 
 
Contactos: 
Direção Artística da Companhia Instável: Ana Figueira: anafigueir@gmail.com \ 919 594 431 
Assessoria: Miguel Ângelo Afonso: comunicacao@companhiainstavel.pt \ 926 664 971 


