
Nascido em Lisboa, Rui Horta começou a dançar aos 17 anos nos cursos de 
bailado do Ballet Gulbenkian, tendo posteriormente vivido vários anos em New  
York, cidade onde completou a sua formação e desenvolveu o seu percurso de 
intérprete e professor. Em 84 regressa a Lisboa, sendo um dos mais importantes 
impulsionadores de uma nova geração de bailarinos e coreógrafos portugueses. 
Durante os anos 90 viveu na Alemanha onde dirigiu o Soap Dance Theatre 
Frankfurt, sendo o seu trabalho   considerado uma referência da dança europeia 
e apresentado nos mais importantes teatros e festivais em todo o Mundo, tais 
como o Thêatre de la Ville em Paris que apresentou e co-produziu as suas obras 
ao longo de uma década. Em 2000 regressou a Portugal, tendo fundado em 
Montemor-o-Novo o Espaço do Tempo, um centro multidisciplinar de 
experimentação artística. Para além do  seu intenso trabalho de criador 
independente, Rui Horta criou, como artista convidado, um vasto repertório para 
companhias de renome tais como o Cullberg Ballet, o Ballet Gulbenkian, o Grand 
Ballet de l'Opera de Genéve, a Ópera de Marselha, o Netherlands Dance Theatre, 
a Ópera de Gotemburgo, Icelandic Ballet, Scottish Dance Theatre, Random 
Dance, Companhia Nacional de Bailado, Carte Blanche, Ballet am Gartner Platz, 
Ballet de Roubaix, Ballet da Ópera de Linz, Ballet da Ópera de Nuremberga, etc. 
Ao longo da sua carreira recebeu importantes prémios e distinções tais como o 
Grand Prix de Bagnolet, a Bonnie Bird Award, o Deutsche Produzent Preis, o 
Prémio Acarte, o Prémio Almada, o grau de Oficial da Ordem do Infante,  o grau 
de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, pelo Ministério da Cultura Francês. 
A sua criação coreográfica foi, recentemente, classificada como Herança da 
Dança Alemã. Nas artes performativas o seu trabalho de encenador estende-se o 
teatro, à ópera e à música experimental, sendo igualmente desenhador de luzes e 
investigador multimédia, universo que utiliza frequentemente nas suas obras.  
  


