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VISITING ARTISTS 
A crítica como ferramenta para a criação 

Workshop de crítica das artes  performativas - Jeroen Peeters 
 

09 a 13 de Julho.2013 
Mosteiro São Bento da Vitória 

Porto 
 

Como os coreógrafos desenvolvem o seu trabalho hoje? Como 
eles falam a respeito dos seus métodos? Os artistas são 
entrevistados pelos  jornais a respeito da sua forma de ver o 
mundo, aos fins-de-semana sobre suas vidas, e em jornais 
especializados sobre suas intenções e poéticas.  
Mas raramente são identificados como makers, o que torna a 
linguagem do “fazer” algo inacessível e inexistente mesmo para 
o público mais interessado. Como dar início a um processo de 
documentação, discussão e partilha de práticas híbridas e 
heterogêneas que sustentam as artes performativas hoje em 
dia? Como podem os discursos informais e incorporados, bem 
como o conhecimento implícito que eles carregam, encontrar 
um reconhecimento mais amplo e acessibilidade? Esta é uma 
tarefa para a crítica da dança reinventar a si própria em diálogo 
com os artistas e suas práticas. É uma tarefa para os artistas 
partilharem os seus métodos e formas de incorporação da 
reflexão crítica em seus processos criativos. 
O workshop focará na “prática do fazer”, e abrangerá discursos 
informais de trabalho nos locais de ensaios, mas também tendo 
em consideração os materiais e processos de pesquisa e os 
locais de trabalho como importantes ferramentas para o 
processo de criação. Serão lidos e analisados alguns textos 
importantes da crítica de dança. Serão abordadas várias 
perspetivas sobre métodos de trabalho com a participação de 
artistas convidados. Começaremos com reflexões sobre as 
linguagens através da escrita, conversas ou ainda outras formas. 
O workshop é aberto a críticos, artistas e estudantes 
interessados nas artes performativas (com especial foco na 
dança).   
 

Jeroen Peeters (Bruxelas/BE) é ensaísta, dramaturgo e performer. Têm 

publicado sobre dança, performance e teoria da arte em vários livros e 
outros medias especializados, como por exemplo corpus, Dance Theatre 
Journal  e Etcetera . Desde 2002, co dirige um laboratório para práticas 
discursivas e diferentes publicações, na área da dança e correlatas 
(www.sarma.be). Interessado na documentação da heterogeneidade das 
“linguagens do fazer”, têm criado diversos projetos de diálogo com 
artistas, no que resultou, por exemplo, no livro Are we here yet? (2010), 
em colaboração com Meg Stuart. Em 2012, Peeters recebeu o prémio 
literário Pierre Bayle (NL) pelo conjunto do seu trabalho na crítica de 
dança. Têm colaborado artisticamente com Eleanor Bauer, Julien 
Bruneau, Deufert+Plischke, Martin Nachbar, Colette Sadler, Meg Stuart 
and Superamas. A performance  Die Unbändigen criada em colaboração 
com Jack Hauser, Satu Herrala and Sabina Holzer, abriu o festival 
Tanzquarttier Wien (dezembro.2012). Peeter ensinou dramaturgia na 
SNDO (Amsterdam), the HZ Tanz (Berlin), the Institute for applied 
theatre studies (Giessen) and Teak (Helsinki).    

 
 

VISITING ARTISTS 
Mobilizing the languages of making 

A workshop on dance criticism by Jeroen Peeters 
 

09th to 13th July.2013 
Mosteiro São Bento da Vitória 

Porto 
 
How do choreographers work today? How do they speak about 
their method? In newspapers artists are interviewed about their 
world-view, in the weekend editions about their lives, and in 
specialised journals about their artistic intentions and poetics. 
Yet seldom are they addressed as makers, which renders the 
languages of making inaccessible and inexistent even for 
interested audiences. How can one make a start with 
documenting, discussing and sharing the hybrid and 
heterogeneous practices that underpin the performing arts 
today? How can the informal and embodied discourses, as well 
as the implicit knowledge they carry, find a wider recognition 
and accessibility? Here is a task for dance criticism to reinvent 
itself in dialogue with artists and their practice. And a task for 
artists to exchange about their methods and ways of embedding 
critical reflection in their creative processes. 
 
The workshop will look into the "languages of making", which 
include the various oral and informal discourses at work in the 
dance studio, but also the notebook and the workspace of the 
artist as important tools in the creation process. We'll be reading 
and discussing some key texts. We'll exchange with visiting 
artists (tba) from various fields about their working method. And 
we'll make a start with documenting and reflecting upon one 
another's languages of making through writing, speech or 
otherwise. The workshop is open to artists, critics and students 
interested in discourses on dance. 

 

 
Jeroen Peeters is an essayist, dramaturge and performer based in 
Brussels. He publishes on dance, performance and art theory in various 
books and specialized media, such as corpus, Dance Theatre Journal and 
Etcetera. Since 2002, Peeters has been co-directing Sarma, a laboratory 
for discursive practices and expanded publications within the field of 
dance and beyond (www.sarma.be). Interested in documenting the 
heterogeneous "languages of making", he set up several dialogical 
projects with artists, which resulted for instance in a book in 
collaboration with Meg Stuart, Are we here yet? (2010). In 2012, Peeters 
received the Dutch literary award Pierre Bayle for his body of work in 
dance criticism. Artistic collaborations in the field of dance with a.o. 
Eleanor Bauer, Julien Bruneau, Deufert+Plischke, Martin Nachbar, Colette 
Sadler, Meg Stuart and Superamas. The dance performance Die 
Unbändigen, created in collaboration with Jack Hauser, Satu Herrala and 
Sabina Holzer, opened in December 2012 at Tanzquartier Wien. Peeters 
has taught dramaturgy at the SNDO (Amsterdam), the HZ Tanz (Berlin), 
the Institute for applied theatre studies (Giessen) and Teak (Helsinki). 

 

 

 

 

http://www.sarma.be/
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VISITING ARTISTS 
Workshop sobre crítica das artes performativas / A workshop on performative arts  criticism 

 

09 a 13 de Julho.2013  |  09th to 13th July.2013 
Mosteiro São Bento da Vitória 

 

Local / Address: Mosteiro São Bento da Vitória  Duração / Duration: 30hrs 

Rua de São Bento da Vitória 

4050-543 Porto 

 

Público-alvo: artistas em geral, críticos e jornalistas culturais, estudantes das artes performativas 

Audience: artists in general, critics and cultural journalists, performative arts students 

 

Língua: ingles  Language: English 

 

Participantes:  mín – 06  / máx – 15  /  Participants: min – 06 / max - 15 

 

Programa / Program: 
 

Manhãs– 11h / 13hrs    Mornings - 11am / 1pm 
Encontros com artistas que integram a programação do 

MAP/P 2013 / Meetings with the artists presenting at 

MAP/P Creative Process Showcase 

Práticas da escrita / Writings pratices 

Discussão e reflexão sobre práticas da criação / Discussion 

and reflecting creation 

 
 

 

 

Tardes – 14h / 17hrs   Afternoons – 2pm / 5pm 
Encontros com convidados / Guests meetings 

Análise de textos / Texts discussion and analyses 

 

Noite – 21h Evenings –9pm 
Programação MAP/P Mostra de Processos* 

MAP/P Creative Process Showcase program 

Preço do workshop / Fees: 50€  
(despesas de transporte, alojamento e alimentação são da responsabilidade do participante / transport, accomodation and meals 

under participants costs) 

 

Pagamento / Payment 

Tranferência bancária  / bank transfer 

NIB: 0010 0000 4861 7880 0018 4 

IBAN: PT50 0010 0000 4861 7880 0018 4 

 

+ para efetivar a inscrição, enviar cópia do comprovativo da transferência junto com a Ficha de Inscrição devidamente preenchida  

   to confirm your inscription, send a copy of the bank transfer receive together with the form completelly fullfilled 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

VISTING ARTISTS 
A crítica como ferramenta para a criação 
 

Conceção, curadoria e produção 

Alberto Magno 
 

Orientação  

Jeroen Peeters 
 

Assistência de produção 

Colaboração 

Teatro Nacional São João 

Fábrica de Movimentos 

IYMT – International Young Makers in Transit 

 

Solange Moreira 
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FICHA DE INSCRIÇÃO  |  FORM 
 

Nome                                                                                                                                                    Idade 

Name     Age 

 

 

Morada  

Address  

 

 

 

Codigo Postal                    Localidade   

         Zip Code                                  Place  

 

 

    País  

Country 

 

 

Telefone             Telemóvel 

Phone             Mobile 

 

 

Fax:                                                                                      E-mail:     E-mail: 

 

 

Website:  

 

 

Nome da Organização 

Name of the organization   

 

Função 

Function  

 

 

Currículo Sucinto   

Brief CV 

 

 
 

 

* MAP/P Mostra de Processos 2013 

O workshop VISITING ARTISTS foi pensado como um evento aberto á discussão e reflexão sobre as práticas, métodos e pesquisas 

relacionadas á criação artística. Pretende abordar a crítica como uma ferramenta para a criação. Dessa forma, associa-se ao 

MAP/P Mostra de Processos, uma vez que este evento centra-se no processo de criação, mais do que na obtenção de um produto 

final. Todos os participantes do workshop terão acesso à programação do MAP/P, bem como todos os artistas envolvido no 

MAP/P serão convidados a partilharem seu processo e métodos com os participantes do workshop. 

VISITING ARTISTS workshop was thought as an open event to discuss and reflect about practices, methods and researches related  

to the artistic creation. Intend to approach the criticism as a tool for the creation. In this way, are associated to MAP/P Creative 

Process Showcase, specially because this event is focused on creation process, instead to define a final product. All workshops 

participants will have open access to MAP/P program, as well, the artists  taking part at MAP/P will be invited to share their 

processes and methods with the workshop participants. 

  

 

     

 

  

  

 

 

 

Enviar documento separado para / Send the document to : 

fábrica.de.movimentos@gmail.com / 

fabricamovimentos@hotmail.com 

mailto:fábrica.de.movimentos@gmail.com
mailto:fabricamovimentos@hotmail.com

