


 Fragmentos de um imaginário tropical

KOMBI



Playlist 1 YouTube:

Playlist 2 Vimeo:

https://cutt.ly/Wd1aFdv

https://cutt.ly/Ld1aGAU

https://cutt.ly/Wd1aFdv
https://cutt.ly/Ld1aGAU


~~

Armazém Cia de Teatro  Cia Dani Lima  ColetivA Bruno Moreno Cia do Sal

Ocupaç�ao     Compañía Buenos Aires Escénica / Matías Companhia Dos à Deux 

Feldman  Domínio Público  Cristian Duarte eM Companhia Edu O, Jo�ao Rafael 

Neto e Thiago Cohen  Flavia Pinheiro e Carolina   Fernanda Silva e Sonia SobraL 

Bianchi  Gabriela Carneiro   GAAM - ANA CATARINA VIEIRA E ANGELO MADUREIRA 

da Cunha GRUA � Gentlemen de Rua Gladis das Santas e Ronie Rodrigues  Grupo 

Galp�ao  Heterônimos Coletivos de Teatro GRUPO MAGILUTh José Fernando 

Peixoto de Azevedo Karin Serafin  LEGÍTIMA  Jussara Belchior  keyzetta & Cia

DEFESA  Marcelo Evenlin/ Demolition Incorporada Lume Teatro  Marina Guzzo 

Marina Mathey Nena Inoue / Espaço Cênico Maurico Florez  Original Bomber 

Crew  Pedro Vilela  Pedro e Ricardo Kosovski Pigmaleao escultura que mexe

Renata Carvalho Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona   Renato Rocha  Thiago Granato

UltraVioleta_s Wagner SchwartzVanessa Nunes E Arthur DOOMER 

~

~

~

~



A Armazém Companhia de Teatro foi formada em 1987, em 
Londrina, em meio à efervescência cultural vivida pela cidade 
paranaense na década de 80 - de onde saíram nomes importantes 
no teatro, na música e na poesia. Liderados pelo diretor Paulo 
de Moraes, o senso de ousadia daqueles jovens buscando seu 
lugar no palco impregnaria para sempre os passos do grupo: a 
necessidade de selar um jogo com o seu espectador, a imersão 
num mundo paralelo, recriado sobretudo pela ação do corpo, da 
palavra, do tempo e do espaço. Com sede no Rio de Janeiro desde 
1998, a companhia tem mais de 30 anos de formação. Sempre 
baseando seus espetáculos em pesquisas temáticas (com a 
criação de uma dramaturgia própria com ênfase nas relações do 
tempo narrativo) e formais (que se refletem na utilização do 
espaço, na construção da cenografia, ou nas técnicas utilizadas 
pelos atores para conviver com o risco de encenar em cima de um 
telhado, atravessando uma fina trave de madeira ou imersos na 
água), a questão determinante para a companhia segue sendo a 
arte do ator. Busca-se para o ator uma dinâmica de corpo, voz e 
pensamento que dê conta das múltiplas questões que seus 
espetáculos propõem. E a encenação caminha no mesmo sentido, 
já que é o corpo total do ator que a determina. 

Apesar da construção de espetáculos tão díspares e 
complementares como A Ratoeira é o Gato (1993), Alice Através 
do Espelho (1999), Toda Nudez Será Castigada (2005), A Marca da 
Água (2012) e O Dia em que Sam Morreu (2014), a Armazém 
Companhia de Teatro segue sua trajetória sempre investindo 
numa linguagem fragmentada, que ordene o movimento do mundo a 
partir de uma lógica interna. Essa lógica interna é a voz da 
Armazém, talvez a grande protagonista do mundo 
representacional da companhia. Texto de Maurício Arruda 
Mendonça e Paulo de Moraes (que também assina a direção), A 
Marca da Água estreou no Rio de Janeiro, em 2012. Vivendo numa 
aparente placidez, numa espécie de cotidiano automático e 
morno, Laura (interpretada por Patrícia Selonk), aos 40 anos, 
é surpreendida pelo misterioso aparecimento de um enorme peixe 
em seu jardim. Esta perturbadora e surrealista aparição traz 
de volta à vida desta mulher sintomas de uma doença neurológica 
causada por um acidente na infância. A partir daí, Laura passa 
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a ter acesso profundo e muito nítido às suas mais antigas memórias e é 
arrebatada por uma música imaginária e constante dentro de sua cabeça. 
Com tons e movimentos que mantém o universo de A Marca da Água entre o 
real e sonhado, a busca e o delírio da personagem flagram estados sutis 
quando a fragilidade física pode transformar-se em afirmação de vida. A 
encenação servisse de inspirada ambientação cenográfica, em que 
movimentos dentro de uma piscina e coloridas projeções auxiliam na 
condução da ação.

Vivendo numa aparente placidez, numa espécie de cotidiano 
automático e morno, Laura, aos 40 anos, é surpreendida pelo 
misterioso aparecimento de um enorme peixe em seu jardim. 
Esta perturbadora e surrealista aparição traz de volta à 
vida desta mulher sintomas de uma doença neurológica causada 
por um acidente na infância. A partir daí, Laura passa a ter 
acesso profundo e muito nítido às suas mais antigas memórias 
e é arrebatada por uma música imaginária e constante dentro 
de sua cabeça. 

FICHA TÉCNICA
Elenco: Patrícia Selonk, Ricardo Martins, Marcos Martins, Marcelo 
Guerra, Lisa Eiras | Direção: Paulo de Moraes | Dramaturgia: 
Maurício Arruda Mendonça e Paulo de Moraes | Iluminação: Maneco 
Quinderé | Figurinos: Rita Murtinho | Direção Musical: Ricco Viana 
| Cenografia: Paulo de Moraes | Vídeografismo: Rico Vilarouca e 
Renato Vilarouca | Cartaz: Jopa Moraes | Projeto Gráfico: Alexandre 
de Castro e Jopa Moraes | Fotografias: Mauro Kury | Produção 
Executiva: Flávia Menezes | Assistente de Produção: Fernanda 
Camargo | Assistente de Direção: Kátia Jorgensen | Assistente de 
Cenografia: Ricardo Martins | Técnico de Montagem: Regivaldo 
Moraes | Peixe Pirarara: Giramundo Teatro de Bonecos | Desenho, 
projeto e confecção – Ulisses Tavares | Acabamento – Raimundo 
Bento e Marcos Moura (assistente) | Confecção dos Barcos: Eduardo 
Felix | Confecção do Escafandro: Eduardo Andrade | Cenotécnico: 
Marco Silva | Assistente de Figurinos: Vitor Saraiva | Aulas de 
Pilates: Laura Noronha | Aulas de Acordeon: Fáthima Rodrigues | 
Filmagem Aquática: Daniel Ribeiro e José Luiz Junior | Produção: 
Armazém Companhia de Teatro tea
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A MARCA DA ÁGUA 
2012 – 70 min. – 12 anos

.

Redes:
www.armazemciadeteatro.com.br

www.facebook.com/ArmazemCiaDeTeatroOcial
www.instagram.com/armazemciadeteatro

Contato:
Paulo de Moraes - paulodemoraes@armazemciadeteatro.com.br

Cel. +55 21 98158-8953

|

http://www.armazemciadeteatro.com.br
http://www.facebook.com/ArmazemCiaDeTeatroOficial
mailto:contato@corporafora.com
mailto:paulodemoraes@armazemciadeteatro.com.br


 Em Plantas e Fantasmas decidimos apostar na 
encruzilhada como espaço de ação coreográfica, onde o trânsito 
entre mundos inacabados pode se dar, onde nosso corpo pode 
rodar e, ao sair de si, encantar o espaço. 
Esse trabalho nasce com a confiança no mistério, na invenção de 
traquitanas que cruzam o nascer e morrer, com o convite para se 
olhar xs mortxs que gostaríamos de exumar e cantaras vogais de 
vossos nomes para criar um buraco por onde eles possam dançar 
nosso corpo. 
Decidimos nos debruçar sobre a possibilidade de fazer alianças 
com outros seres. Entrar em negociação com nossa memória 
inventada sobre danças que nunca dançamos, insistindo em olhar 
para o passado de frente com a boca aberta, com a boca que tudo 
come daquele que nasceu antes da própria mãe. 
As três performers, Aline Guimarães, Bárbara Fernandes e 
Vanessa Nunes, estão habitando a encruzilhada desde o início. 
De olhos fechados e próximas, estão a tentar captar sons 
antigos com seu próprio corpo, transformando-o em um buraco 
por onde esses sons podem transpassar e serem emitidos 
novamente. 

 Elas cantam vogais numa tentativa de encantar xs mortxs 
que estão deitadxs na terra para abrir a possibilidade de 
permanecermos com elxs no mesmo plano. 

 A cada buraco que se demoram, fazem funcionar as 
arapucas que, não prendem ou aprisionam, mas suspendem o chão 
para fazer outro corpo nascer. Xs mortxs se misturam e ganham 
uma nova forma a alguns metros do chão, na altura dos olhos. 
Oscilando entre a coreografia, a instalação e a uma celebração 
fúnebre, o trabalho se apoia no entendimento de prática como 
uma reafirmação de um fazer poético cotidiano que ativa a 
percepção do mundo imaterial. 

 Plantas e Fantasmas se contorna nas suas próprias 
fragilidades para oferecer algo com vigor ao se sustentar na 
insistência do seu fazer. Assim, é feito e refeito todos os 
dias dentro dos contextos em que se apresenta.
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PLANTAS E FANTASMAS 
2019 – 47 min. – 10 anos

.

Redes:
www.instagram.com/bruno___moreno/

www.facebook.com/campoartecontemporanea
www.instagram.com/campo.arte/

www.instagram.com/demolitionincorporada/
www.demolitionincorporada.com/

www.instagram.com/original_bomber_crew/
www.campoarte.com

Contato:
Regina Veloso – reginaveloso@hotmail.com

Cel. +55 86 9 8841 0604

|

A cada dia, aproximadamente após 60 minutos da sua abertura, o espaço 
sonoro e visual de Plantas e Fantasmas se assenta para nos afastar do 
assombro de um mundo desencantado.

Três performers habitam uma encruzilhada de arapucas e 
convidam o público a visitar esse espaço de transição e 
confronto.
Ali exploram práticas em que procuram fazer alianças com 
coisas e seres que já morreram. Entram em negociação com 
memórias inventadas sobre danças que nunca dançaram, 
captando sons do passado para serem cantados novamente. 
Uma tentativa de suspender o chão para nos afastar do 
assombro de um mundo desencantado. 

FICHA TÉCNICA
Criação e direção: Bruno Moreno 
Criação e performance: Aline Guimarães, Bárbara Fernandes e 
Vanessa Nunes 
Colaboração: Isabella Gonçalves 
Produção: Gui Fontineles/CAMPO 
Roupas: Barco 
Imagens: Arthur Doomer, Gui Fontineles, Bibi Dória e Maurício 
Pokemon 
Residências artísticas: CAMPO arte contemporânea (Teresina, 
Brasil) Espaço Alkantara (Lisboa, Portugal) 

https://www.instagram.com/bruno___moreno/
https://www.facebook.com/campoartecontemporanea
https://www.instagram.com/campo.arte/
https://www.instagram.com/demolitionincorporada/
https://www.demolitionincorporada.com/
https://www.instagram.com/original_bomber_crew/
http://www.campoarte.com
mailto:reginaveloso@hotmail.com
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 Graduada em Jornalismo pela PUC/RJ, Mestre em Teatro 
pela Uni-Rio, doutoranda em Literatura, Cultura e 
Contemporaneidade na PUC-RJ; fundadora e integrante da 
Intrépida Trupe por 13 anos. Desde 1997 dirige a Cia Dani Lima 
com a qual realizou dezenas de espetáculos pelo Brasil e no 
mundo e recebeu diversos prêmios. Entre seus espetáculos estão 
Piti/1998; Nato/1999; Digital Brazuca/2001;Vaidade/2001; 
Falam as partes do todo ?/2003; Vida real em 3 capítulos /2006; 
Pequeno inventário de lugares-comuns/2009;Coreografia para 
prédios, pedestres e pombos/2010, 100 gestos/2012 e Pequena 
coleção de todas as coisas/2013. Publicou os livros “Corpo, 
política e discurso na dança de Lia Rodrigues”(2007) e “Gesto: 
Práticas e Discursos”(2012). É docente no Curso de Artes 
Cênicas da PUC/RJ. Sua formação artística abarca técnicas de 
balé, dança contemporânea, contato-improvisação, educação 
somática, artes circenses, teatro e performance. A Cia Dani 
Lima integrou o Programa de Subvenção à Dança Carioca 
2002/2005 (Prefeitura RJ), e o Programa Petrobras Cultural 
2010-2012 de Manutenção de grupos e companhias de dança. Dani 
apresenta palestras, media debates e ministra workshops por 
todo país, e escreve artigos para publicações especializadas 
em dança, arte e educação. Colabora com diversos artistas, 
entre os quais Christiane Jatahy, João Modé, Tatiana Grinberg.
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FICHA TÉCNICA
Direção: Dani Lima
Intérpretes-criadores: Carla Stank, Laura Samy, Lindon
Shimizu, Renato Linhares
Assistência de Direção e Dramaturgia: Keli Freitas
Ambientação: João Modé e Erika Schwarz
Direção Musical: Rafael Rocha e Rodrigo Marçal
Figurinos: Valéria Martins
Iluminação: Renato Machado
Produção: Núcleo Corpo Rastreado
Difusão: Corpo à Fora
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PEQUENA COLEÇÃO DE TODAS 
AS COISAS  
2013 – 66 min. – Livre

.

Redes:
www.ciadanilima.com.br

www.youtube.com/user/danilima65/featured

Contato:
contato@corporafora.com

Ariane Cuminale +54 9 11 5730-7341
Gabi Gonçalves +55 11 94174-3067

"Pequena coleção de todas as coisas" estreou em maio de 
2013, no Rio de Janeiro. Desde lá rodou diversas cidades do 
Brasil e chegou até o Japão. É uma adaptação para o universo 
infantil do espetáculo “Pequeno inventário de lugares-
comuns”, de 2009. Quatro bailarinos investem em criar 
inventários poéticos das banalidades cotidianas, 
inventando novas categorias e critérios para agrupar 
movimentos e objetos. Os objetos espalhados pelo chão podem 
se transformar em escudo, em sugador de micróbios, em 
espaçonave, em parceiro de dança. Coisas vermelhas, verdes, 
azuis, amarelas, pretas… Coisas de aniversário, coisas que 
cabem no bolso, coisas que fazem chorar, coisas de levar pra 
lua… Gestos de flutuar, gestos de circundar, de levantar, de 
sacudir, de festejar… Cada nova coleção reconfigura a 
percepção habitual que temos dos objetos e das ações, assim 
como transforma o espaço da cena.

|

http://www.ciadanilima.com.br
https://www.youtube.com/user/danilima65/featured
mailto:contato@corporafora.com
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 Clayton Nascimento é ator, Preto, Piauilistano de 31 
anos, crescido e criado na zona sul de São Paulo, no Jabaquara. 
Começou teatro aos 8 anos como aluno bolsista na Casa do 
teatro, e assim seguiu até os 23 anos, formado no Célia Helena. 
É aos 25 morando no CRUSP, enquanto aluno da ECA-USP que o ator 
escreve o monólogo MACACOS, sua primeira obra por ele escrita, 
dirigida e interpretada, lhe rendendo 13 prêmios e uma turnê 
nacional em 2019, interpretando nos palcos do Teatro Amazonas, 
arquitetura levantada por mãos escravizadas, e em Fortaleza, 
num antigo galpão escravagista no século 18.

 O ator e diretor que ganhou ao lado da Cia Mar o Prêmio 
São Paulo de Teatro Infanto Juvenil, também interpretou em 
“Buraquinhos ou O vento é inimigo do picumã”, vencedor do 
prêmio APCA e Aplauso Brasil, e atualmente dirige “O Crime da 
Cabra” segunda peça da Cia do Sal, agora com 12 atores 
cantando, tocando, e interpretando em cena. 

 É junto da criação de MACACOS, peça que aborda a 
estruturação do racismo no Brasil e a importância de vidas 
negras vivas, que surge a Cia do Sal, e recebe esse nome pela 
forte presença do sal na vida preta: de moeda de troca 
escravagista, à salmoura do mar que tanto acolheu corpos 
pretos, o sal dá origem a palavra 'salário' pela força braçal 
do preto no Brasil, e Brecht dizia: “O sal do suor do operário é 
o tempero da comida do patrão', e como Nascimento sugere 
“agora é a hora de trabalhar pelas nossas histórias. Hora de 
temperar as nossas comidas”



FICHA TÉCNICA
Ator, Diretor e Dramaturgo: Clayton Nascimento 
Iluminação: Daniele Meirelles 
Provocador Cênico: Ailton Graça 
Direção de Movimento: Aninha Maria Miranda 
Produção: Bará Produções 
Arte: Ieda Mercês
Difusão: Corpo a Fora
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MACACOS 
2016 – 60 min. – 14 anos

.

Redes:
www.facebook.com/ciadosal/

www.instagram.com/ciadosal/

Contato:
contato@corporafora.com

Ariane Cuminale +54 9 11 5730-7341
Gabi Gonçalves +55 11 94174-3067

A partir do relato de um homem-negro em busca de respostas 
para o racismo que rodeia seu cotidiano. “MACACOS”, título 
da obra por ser o adjetivo mais usado no mundo como 
preconceito aos negros, se desenrola num fluxo de 
pensamentos, desabafos e elucidações que surgem em cena a 
partir da Carne mais barata, do artista negro caído em 
esquecimento, e até de grandes estrelas do jazz, passando 
pela nossa História Geral, até chegar, aos finalmente, aos 
relatos e estatísticas dos jovens negros presos ou 
executados pela polícia militar no Brasil de 520 anos, de 
2020. Os questionamentos do homem-negro chegam a um grande 
ápice que convida o público a pensar e debater sobre os 
preconceitos mascarados que existem no cotidiano 
brasileiro, que se agravam e aumentam cada vez mais, 
mostrando que a nossa nação tem em sua veia, o genocídio do 
povo negro para contar a sua História.

|

https://www.facebook.com/ciadosal/
https://www.instagram.com/ciadosal/
mailto:contato@corporafora.com


 Criado em 2017 por performers e artistas que se 
conheceram durante o levante do movimento secundarista e as 
ocupações de escolas públicas em São Paulo, entre 2015 e 2016. 
Do encontro entre rebelião e teatro, entre formação e criação, 
nasce a coletivA ocupação, como um território de investigação 
de diferentes linguagens e narrativas a partir de levantes e 
combates urgentes de nosso tempo: corpos em revolta, que agora 
ocupam novos espaços e narrativas.

 O grupo tem construído um percurso de apresentações e 
oficinas para jovens em principais festivais e teatros do Brasil 
e da Europa, como o Festival de Curitiba, FIT (Festival 
Internacional de Rio Preto), Cena Brasil Internacional, 
Festival de Londrina.  Em junho de 2019 a coletivA ocupação teve 
seu projeto “Quando Quebra Queima nas Escolas: Pausa para 
Existir” contemplado pelo prêmio Zé Renato de fomento ao teatro 
da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, para a 
circulação do espetáculo em mais de 10 escolas públicas, 
fábricas de cultura e centros culturais. Na Europa, apresentou 
no Festival Transform em Leeds, Festival MEXE na cidade do 
Porto, Festival Panorama em Paris no Centre National de La 
Dance. Foi convidado para uma residência e temporada de duas 
semanas no Battersea Arts Centre, em Londres, e no Contact 
Theater em Manchester.

ColetivA Ocupaç�ao 
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FICHA TÉCNICA
Criação e performance: Abraão Santos, Alicia Esteves, Alvim 
Silva, André Dias Oliveira, Ariane Fachinetto,
Beatriz Camelo, Gabriela Fernandes, Heitor de Andrade, Ícaro 
Pio, Letícia Karen, Lilith Cristina
Marcela Jesus, Matheus Maciel, Mel Oliveira, Pedro Veríssimo.
Direção: Martha Kiss Perrone.
Som/performance/live: André Dias Oliveira, Heitor de Andrade
Produção: Otávio Bontempo
Difusão: Corpo a fora
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QUANDO QUEBRA QUEIMA   
2018 – 90 min. – 12 anos

.

Redes:
www.coletivaocupacao.com/home

www.facebook.com/coletivaocupacao
www.instagram.com/coletivaocupacao/

Contato:
contato@corporafora.com

Ariane Cuminale +54 9 11 5730-7341
Gabi Gonçalves +55 11 94174-3067

QUANDO QUEBRA QUEIMA é um espetáculo ato, festa, levante que 
acontece próximo ao público transformando e tensionando o 
espaço da cena a todo momento, como uma manifestação que 
desloca o real para a cena. A peça, que está na fronteira 
entre performance e teatro, é uma “dança-luta”, um coro 
coletivA construído a partir da experiência de luta e afeto 
de cada performer e sua relação com os espaços em que vivem, 
15 corpos insurgentes deslocam para a cena a experiência que 
tiveram dentro das escolas ocupadas durante meses, criando 
uma narrativa coletiva e comum a partir da perspectiva de 
quem viveu o dia a dia deste movimento por dentro e por fora, 
revivendo o caminho de dentro da sala de aula até as 
manifestações e ocupações.  Usando como ferramenta de luta 
a arte, no desejo de criar outras perspectivas sobre 
histórias que são marginalizadas cotidianamente, a 
ancestralidade é encontrada através da música, canto, 
teatro, dança, e artes visuais, gerando uma coletividade 
que é mais forte vinda de baixo para cima.

LINKS 
Teaser Quando Quebra Queima - ColetivA Ocupação no 
Centre National de la Danse (Paris)

| vimeo.com/439159715 |

CartAs coletivAs: criação em quarentena da ColetivA 
Ocupação.

Vídeos, danças, fotos, cartas-corpo-orais realizadas em 
nossas casas-quartos em maio de 2020 - para a plataforma 
EhChO: experimento coletivo de imaginação política, 
arquivo de ferramentas para ecoar as respostas críticas 
e criativas à atual crise do Covid-19. Acessando a 
plataforma você encontra palavras, sons, imagens, 
roteiros e apoia financeiramente os artistas residentes. 
A plataforma é uma idealização de Denise Ferreira, 
Amilcar Packer e Valentina Desideri.

| ehcho.org/conteudo/coletiva-ocupacao |

|

https://www.coletivaocupacao.com/home
https://www.facebook.com/coletivaocupacao
https://www.instagram.com/coletivaocupacao/
mailto:contato@corporafora.com
https://vimeo.com/439159715
https://ehcho.org/conteudo/coletiva-ocupacao


 Depois de muitos anos produzindo espetáculos, 
os criadores reunidos na Compañía Buenos Aires 
Escénica, sob direção de Matías Feldman, decidiram 
abordar o Proyecto Pruebas como uma exploração de 
novos modos de produção e abordagem aos espectadores. 
A Companhia desenvolve trabalhos e pesquisas 
originais sobre procedimentos cênicos, percepção, 
performance, convenções e linguagem, com um espírito 
crítico e transformador. O Proyecto Pruebas se trata 
de uma série de dez provas, cujo objetivo é investigar, 
experimentar e desenvolver elementos e procedimentos 
técnicos relacionados à percepção e às artes cênicas.

 O TRABALHO É GERADOR DE RITMO EM NOSSAS VIDAS?

 Diante do avanço do capitalismo financeiro sobre 
o capitalismo industrial, somado às novas 
tecnologias, a tendência parece ser diluir as horas de 
trabalho em busca da disponibilidade absoluta. As 
fronteiras se dissolvem, a forma se torna menos 
visível e isso promove uma mudança em nossa percepção 
rítmica da vida.

  Assim como as manifestações anti-políticas 
tendem a ritmos irregulares (panelaços) em oposição 
aos ritmos de militância (bumbos com ritmos regulares 
de marcha), o ritmo do trabalho relaxado e precário 
também assume uma forma mais irregular. É que perceber 
o ritmo como uma forma por trás dos eventos, como uma 
membrana que envolve o conteúdo, talvez nos conecte ao 
Sentido, àquela parte de nossa experiência que não 
podemos nomear.
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Aires Escénica 



O RITMO (PROVA 5) 
2017 – 95 min. – 12 anos

.

A peça da Compañía Buenos Aires Escénica, composto, 
dirigido e escrito por Matías Feldman, investiga o ritmo em 
duas acepções diferentes, porém complementares. O ritmo é 
trabalhado enquanto temática nas relações e dinâmicas de 
trabalho nos dias atuais e também o espetáculo experimenta o 
ritmo como aspecto técnico, como elemento determinante da 
cena, cuja distorção pode conferir diferentes sentidos aos 
movimentos mais cotidianos.

tea
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oRedes:
www.facebook.com/baescenica

www.instagram.com/matias.feldman/

Contato:
contato@corporafora.com

Ariane Cuminale  +54 9 11 5730-7341
Gabi Gonçalves +55 11 94174-3067

FICHA TÉCNICA
Dramaturgia e direção: Matías Feldman
Elenco: Ariel Pérez de María, Juliana Muras, Letícia Mazur, 
Maitina de Marco, Matías Feldman, Matthieu Perpoint e Paula 
Pichersky
Assistente de direção: Juan Francisco Reato
Produção de estreia: Melisa Santoro e Tamara Belenky
Dramaturgista: Juan Francisco Dasso
Iluminação: Matías Sendón
Figurino: Lara Sol Gaudini
Cenografia: Cecilia Zuvialde
Video: Martín Berra (El pájaro films)
Produção: Ariane Cuminale (Vuela)
Difusão: Corpo a fora
O espetáculo é uma produção do Complejo Teatral de Buenos 
Aires e integra o Proyecto Pruebas |

https://www.facebook.com/baescenica
https://www.instagram.com/matias.feldman/
mailto:contato@corporafora.com


 A arte de representar a partir da composição dramática 
gestual, longe de silenciar, por vezes, torna agudo aquilo que 
se insiste em resguardar. Gestos singulares exploram e 
desvelam o que pode constituir a existência humana, numa busca 
incessante por sentidos. Este tem sido um dos fios condutores do 
trabalho da Cia Dos à Deux. Artur Luanda Ribeiro e André Curti, 
ambos com duplo percurso de ator e dançarino, se conheceram 
durante um festival em Paris, em 1997, e decidiram começar 
juntos uma pesquisa teatral e coreográfica, tendo como 
inspiração a obra “Esperando Godot”, de Samuel Beckett. Um ano 
mais tarde, 1998, nascia “Dos à Deux”, espetáculo que deu nome 
à companhia. Hoje com 10 criações em seu repertório, a 
“Companhia Dos à Deux” desenvolveu sua trajetória 
internacional em mais de 50 países, somando mais de 2.000 
apresentações por toda a Europa, África Central, Ásia, 
Polinésia Francesa, Emirados Árabes e América do Sul. O 
repertório é composto por: “Dos à Deux” (1998),”Je suis bien 
moi” (2000), “Fulyo”(2000), “Aux pieds de la lettre” (2001), 
“Saudade em terras d'água” (2006), “Fragmentos do desejo” 
(2009), “Ausência” (solo com o ator Luís Melo) (2012), “Irmãos 
de sangue” (2013), “Dos à Deux 2o ato” (2015) e “Gritos” 
(2016).Depois de mais de duas décadas instalada na França, 
desde de 2015 a Cia passou a ter duas sedes, uma em Paris e 
outra no Rio de Janeiro.Para criar a sede carioca, eles 
reformaram um antigo cortiço construído em 1846, no bairro da 
Glória.
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Companhia Dos à Deux 



FICHA TÉCNICA
Concepção, dramaturgia, cenografia a e direção: André Curti e 
Artur Luanda Ribeiro Interpretação: Artur Luanda Ribeiro e 
André Curti Pesquisa e realização objetos/bonecos: Natacha 
Belova e Bruno Dante Criação Musical : Grito 1 Fernando Mota , 
Grito 2 e 3: Beto Lemos e Marcello H Direção musical: Beto 
Lemos I Criação musical: Marcelo H Iluminação: Artur Luanda 
Ribeiro e Hugo Mercier Figurinos: Thanara Schonardie

GRITOS  
2016 – 75 min. – 16 anos

.

Gritos é uma pesquisa de teatro gestual e formas animadas na 
qual o Amor ganha dimensão política e abarca outros grandes 
temas como as pessoas invisíveis da nossa sociedade, a 
homofobia, o racismo, a xenofobia, e a trajetória dos 
refugiados da guerra.
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Redes:
SITE www.dosadeux.com/

FACEBOOK www.facebook.com/dosadeux
INSTAGRAM www.instagram.com/ciedosadeux/

YOUTUBE www.youtube.com/user/dosadeux

Contato:
Produção / Difusão Nacional: Galharufa Produções

Sérgio Saboia - galharufa@galharufaproducoes.com.br
Cel. +55(21) 98888-3471 /

Produção / Difusão Internacional: 
Andrea Caruso Saturnino - andreacarusosaturnino@gmail.com

Cel. +55 (11) 98684-8841 

|

http://www.dosadeux.com/
https://www.facebook.com/dosadeux
https://www.instagram.com/ciedosadeux/
https://www.youtube.com/user/dosadeux
mailto:galharufa@galharufaproducoes.com.br


 Cristian Duarte em companhia representa o modo de 
pesquisa, criação e produção em dança desenvolvido pelo 
coreógrafo Cristian Duarte na cidade de São Paulo. Diferentes 
artistas e técnicos profissionais são convidados a integrar uma 
rede de colaboradores em acordo com a especificidade de cada 
projeto. O coreógrafo dançou no Estúdio e Cia Nova Dança entre 
1994 e 2000 e graduou-se em 2002 na P.A.R.T.S. (Performing 
Arts, Research and Training Studios) em Bruxelas. Sua prática 
artística tem sido marcada pela criação de contextos para 
experimentação e formação em dança como a residência artística 
Lote. Sua produção tem sido reconhecida pelos principais 
prêmios de dança no Brasil e apresentada internacionalmente em 
países como Suécia, Cingapura, Espanha, Alemanha, Holanda, 
França, Inglaterra, Portugal, Bélgica, Argentina, Uruguay e 
Chile.

 O espetáculo Médelei... toma por ponto de partida o 
slogan 'Eu sou brasileiro e não desisto nunca' da campanha 
publicitária realizada para o governo e veiculada na televisão 
brasileira em 2004. O grupo questiona o apelo emocional 
moralista contido no slogan citado e a própria noção de 
nacionalismo, propondo discutir a famigerada ideia do corpo 
como suporte. Para isso desafia o elenco a exercitar sua 
adaptabilidade a diferentes referências culturais na mesma 
velocidade com que se troca de estação de rádio. E desafia a 
plateia a consolidar uma noção de “ser brasileiro” nos 60 
minutos de duração do espetáculo.
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FICHA TÉCNICA
Concepção e direção: Cristian Duarte
Criação e performance: Sheila Arêas, Cristian Duarte, Tarina 
Quelho, Eros Valério
Iluminação: André Boll
Produção: Cristian Duarte em companhia

MÉDELEI  
Eu sou Brasileiro (etc) e não 
existo nunca  
2006 – 60 min. – 12 anos

.

O ponto de partida de Médelei foi a campanha publicitária 
veiculada pelo governo federal na televisão em 2004, onde se 
incentivava o espírito nacionalista. A partir daí, o 
espetáculo discute a ideia de típico, universal, de clichê e 
nacionalismo, convidando o público à reflexão através de 
humor desconcertante. O trabalho propõe o desafio de discutir 
no corpo e no ambiente da dança contemporânea o conjunto 
dança-emoção-sentimento-espetáculo-performer.
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Redes:
cristianduarte.net/

www.facebook.com/crisduarte.brasil/
www.instagram.com/crisduarte_/

vimeo.com/cristianduarte

Contato:
Cristian Duarte - crisduarte.brasil@gmail.com

Cel.: +55 11 9822-93193

|

https://cristianduarte.net/
https://www.facebook.com/crisduarte.brasil/
https://www.instagram.com/crisduarte_/
https://vimeo.com/cristianduarte
mailto:crisduarte.brasil@gmail.com


 Elisabete Finger 
 Coreógrafa e performer, transita entre os campos da 
dança, performance e artes visuais. Fez parte da Formação 
Essais, no CNDC d'Angers (FR), e do Programa MA SODA – 
Solo/Dance/Authorship, HZT/UdK (Berlim). Colabora com 
diversos artistas em diferentes países. Atualmente vive em São 
Paulo.

 Maikon K 
 Maikon K é artista de performance. Seu trabalho tem 
influência de práticas xamânicas, tendo como foco o corpo e sua 
capacidade de alterar percepções. Entre suas obras estão DNA 
de DAN, O Ânus Solar, Máquina Êxtase.

 Renata Carvalho 
 Renata Carvalho é atriz, diretora, dramaturga e 
transpóloga. Graduanda em Ciências Sociais. Fundadora do 
MONART (Movimento Nacional de Artistas Trans); do COLETIVO T e 
do Manifesto Representatividade Trans.

 Wagner Schwartz
 Após a sua formação em letras, Wagner Schwartz 
participa de grupos de pesquisa e experimentação coreográfica 
na América do Sul e na Europa. Autor de nove criações desde 
2003, recebeu, entre outros, o prêmio APCA 2012 de “Melhor 
projeto artístico” por Piranha.                                                
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DOMÍNIO PÚBLICO 



Em 2017, os artistas Elisabete Finger, Maikon K, Renata 
Carvalho e Wagner Schwartz foram objeto de acalorados 
debates em torno da liberdade de expressão, censura e 
limites na arte. Wagner, em sua performance La Bête, oferece 
seu corpo nu para ser dobrado e desdobrado pelo público – 
revisitando a proposta das esculturas Bichos, de Lygia 
Clark. Em sua apresentação, no Museu de Arte Moderna de São 
Paulo, o performer foi tocado por uma criança, acompanhada 
de sua mãe. Um recorte em vídeo deste momento foi manipulado 
por grupos conservadores e viralizado nas redes sociais, 
atribuindo ao artista o título de “pedófilo”. 
Elisabete, coreógrafa e mãe da criança que participou de La 
Bête, sofreu uma avalanche de acusações e ameaças em meio a 
inquéritos policiais e interrogatórios políticos, que 
colocaram em questão o papel da mulher, da mãe, do público e 
da artista no Brasil de hoje.

Maikon, em sua performance DNA de DAN, fica nu e imóvel dentro 
de uma bolha transparente. Na apresentação em frente ao 
Museu Nacional da República, em Brasília, teve seu cenário 
danificado e foi detido pela polícia militar sob a acusação 
de ato obsceno.
Renata, atriz, teve sua peça O Evangelho Segundo Jesus, 
Rainha do Céu censurada e foi impedida de se apresentar por 
ser travesti e interpretar Jesus Cristo no teatro. 
Em Domínio Público, os quatro se juntam para uma reflexão a 
partir dos ataques sofridos. Tomando como ponto de partida 
um dos ícones da história da arte, revelam como uma obra pode 
ser utilizada em diferentes narrativas ao longo dos tempos, 
incitando as mais diversas reações, espelhando os fatos e 
absurdos de nossas sociedades.
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Redes:
www.maikonk.com/
elisabetenger.com/

www.wagnerschwartz.com/
www.instagram.com/renatacarvalhoteatro/

Contato:
Rui Silveira | rui@somethinggreat.de

T: +49 30 58 84 63 12
M: +49 176 45 88 78 11

DOMÍNIO PÚBLICO  
2018 – 60 min. – 18 anos

.

FICHA TÉCNICA
Criação, texto e performance: Elisabete Finger, Maikon K,
Renata Carvalho, Wagner Schwartz
Colaboração artística: Ana Teixeira
Figurino: Karlla Girotto
Assistente de figurino: Flávia Lobo
Maquiagem: Felipe Ramirez
Iluminação e direção técnica: Diego Gonçalves
Produção: Corpo Rastreado / Gabi Gonçalves
Fotos: Caroline Moraes
Apoio: Casa Líquida, Egrey, Fernanda Yamamoto
Coprodução: Festival de Teatro de Curitiba
Difusão internacional: Something Great / Rui Silveira

|

https://www.maikonk.com/
https://elisabetefinger.com/
https://www.wagnerschwartz.com/
https://www.instagram.com/renatacarvalhoteatro/
mailto:rui@somethinggreat.de


 KILEZUUUMMMM é um projeto de montagem de espetáculo de 
dança, com direção do artista Thiago Cohen e intérpretes- 
criadores João Rafael Neto e Edu O. O processo de criação desta 
obra parte da livre inspiração no conto “do amor de um pássaro 
por um lagarto”, do ator e autor Gero Camilo, que trata do 
desejo do encontro entre os diferentes. E o encontro entre as 
diferenças é o mote para essa parceria artística entre João 
Rafael Neto e Edu O. que perpassam por processos de pesquisa e 
criação que se diferenciam, além dos resultados estéticos 
gerados por suas especificidades físicas. Um dançarino-atleta e 
outro dançarino-cadeirante. A proposta vai além da narrativa 
literária, fazendo assim um mergulho profundo nos estímulos 
gerados por suas imagens.
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FICHA TÉCNICA
Concepção e Idealização do projeto: Edu O. e João Rafael Neto| 
Direção e Dramaturgia: Thiago Cohen | Intérpretes-Criadores: Edu 
O. e João Rafael Neto | Colaboradora Corporal: Isis Carla|
Cenário: Criação Coletiva Kilezuuummmmm| Coordenação de 
cenografia: Maurício Pedrosa | Cenógrafo Associado: Adriano Passos 
| Assistente de cenografia: Otávio Correia | Cenotécnicos: Romildo 
Alves (Bido), Clásio Vieira (Tomate), George Santana | Figurino: 
Rino Carvalho | Assistência de Figurino e Costura: Angélica Paixão 
| Luz: Márcio Nonato | Operação de luz: Diego Solon | Trilha 
Sonora: Caio Macário, Emilie Lesbros, Pedro Filho e Vinicius de 
Souza | Registro Audiovisual: Olho de Vidro Produções | Fotografia: 
Aldren Lincoln e Alice Rodrigues | Design Gráfico: William Gomes |
Redes Sociais: Thiago Cohen | Audiodescritores: Ira Vilaronga e 
Juniro Almeida | Produção: Inah Irenam | Assistentes de Produção: 
Claudiana Honório, Lucas Mahacri e Rafael Almeida

KILEZUUUMMMM
2018 – 50 min. – 12 anos

.

Kilezuuummmm é uma livre inspiração do conto “do amor de um 
pássaro por um lagarto”, do autor e ator Gero Camilo, e traz 
reflexões poéticas suscitadas na história como amor, 
entrega, desejo, respeito a diferença e as restrições 
impostas socialmente sobre as múltiplas possibilidades de 
afeto.

DA
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ARedes:
www.instagram.com/kilezuuummmm/

Contato:
Inah Irenam - kilezum@gmail.com

Cel. +55 71 9296-6887

|

https://www.instagram.com/kilezuuummmm/
mailto:kilezum@gmail.com




 Fernanda Silva, atriz e diretora, conduz há 25 anos o 
Grupo de Teatro Metáfora, que desde 2005 mantém o Teatro 
Metáfora como espaço de resistência em Parnaíba, litoral do 
Piauí. 

 Sonia Sobral é curadora nas áreas de teatro e dança. 
Dirigiu por 17 anos os programas "Rumos Dança" e "Rumos Teatro" 
do Instituto Cultural Itaú. Integrou a equipe de curadores do 
Festival Panorama de Dança no Rio de Janeiro (nov/2017) e a 
Mostra Internacional de Teatro/Plataforma Brasil (MITsp / 
2019). Atualmente é a curadora de dança do Centro Cultural São 
Paulo, organismo da Secretaria Municipal de Cultura.
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FICHA TÉCNICA
Concepção e Criação: Sônia Sobral 
Criação e Performance: Fernanda Silva 
Texto: Eduardo Viveiros de Castro | Série Pandemia, N-1edições 
Fotografia: Caca Diniz

SOMOS INVOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 
PORQUE OUTRA É A NOSSA VONTADE 
2016 – 30 min. – Livre

.
17 abril de 2016: o Brasil vive a comoção do processo de 
impeachment da presidenta Dilma Roussef no Congresso 
Nacional. 20 de abril: nas escadarias da Câmara Municipal do 
Rio de Janeiro, o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro 
profere uma aula protesto contra as políticas que suprimem 
os já escassos direitos das populações indígenas. Julho de 
2016: Sonia Sobral conhece Fernanda Silva numa residência 
artística no Campo Arte Contemporânea em Teresina, no Piauí 
onde nasce esta performance como uma ação político-
artística, "porque outra é a nossa vontade".
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ERedes:

www.facebook.com/campoartecontemporanea
www.instagram.com/campo.arte/

www.instagram.com/demolitionincorporada/
www.demolitionincorporada.com/

www.instagram.com/original_bomber_crew/
www.campoarte.com

Contato:
Sônia Sobral - sonia.sobral2007@gmail.com

Cel. +55 11 99274-9157
.

Regina Veloso - reginaveloso@hotmail.com
Cel. +55 86 98841-0604

|

http://www.facebook.com/campoartecontemporanea
http://www.instagram.com/campo.arte/
http://www.instagram.com/demolitionincorporada/
http://www.demolitionincorporada.com/
http://www.instagram.com/original_bomber_crew/
http://www.campoarte.com
mailto:sonia.sobral2007@gmail.com
mailto:reginaveloso@hotmail.com
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FLAVIA PINHEIRO 
E CAROLINA BIANCHI 

 Flavia Pinheiro. Reside e atua em Recife. Seus trabalhos 
envolvem o corpo em movimento em relação à diferentes 
dispositivos. Investiga as relações de força e poder do 
neoliberalismo hegemônico corporeificadas pelo intensivo 
treinamento para o fim do mundo e os limites de resistência na 
criação de imagens, programas de perfomance, instalações, 
vídeos e intervenções urbanas com o um único objetivo :Dançar 
para não morrer!
 Foi professora substituta na Licenciatura em Dança na 
UFPE. Estudou um mestrado em História da Arte da UNSAM-
Universidad de San Martin/ Argentina, é pós - graduada em Arte 
Visuais-Linguagens Artísticos Combinados no UNA/ Argentina, é 
graduada em Artes Cénicas na UFPE. No ano de 2017 iniciou a sua 
formação como terapeuta corporal - BMC Body Mind Centering. Foi 
premiada com a Bolsa Funarte para Formação em Artes Cênicas 
2016/2017, estudando no Centre Nacional de la Danse CND/Pantin 
na França. Participou do Circuito Palco Giratório do SESC em 
2018 com as perfomances “Como manter-se vivo?” e “Contato 
Sonoro”.
 Alguns de seus experimentos pseudo-científico se 
verticalizam nas tecnologias do corpo. Aprofundam a 
obsolescência programada construída em base aos padrões de 
comportamento humano em relação às gambiarras, os dispositivos 
analógicos, a falha, o erro e a catástrofe. Damos ênfase para: 
Diafragma: dispositivo versão Beta(2015), Diafragma: Ensaio 
sobre a Impermanência (2016), Enchente(2016) e Como manter-se 
vivo? (2017).

Atualmente, investiga in vitro as bactérias no contexto 
insalubre da cidade do Recife: uma série de procedimentos de 
imagem e performance na luta contra os antibióticos. Realiza 
também a Performance Parlante “Antilope” junto ao artista 
sonoro Yuri Bruscky. Desenvolve a pesquisa “Ruinas de um futuro 
em desaparecimento" que quase estreou; mas devido à pandemia 
foi adiada para depois do fim do mundo. Sua exposição “Abismos 



FICHA TÉCNICA
Concepção e Idealização do projeto: Edu O. e João Rafael Neto| 
Direção e Dramaturgia: Thiago Cohen | Intérpretes-Criadores: Edu 
O. e João Rafael Neto | Colaboradora Corporal: Isis Carla|
Cenário: Criação Coletiva Kilezuuummmmm| Coordenação de 
cenografia: Maurício Pedrosa | Cenógrafo Associado: Adriano Passos 
| Assistente de cenografia: Otávio Correia | Cenotécnicos: Romildo 
Alves (Bido), Clásio Vieira (Tomate), George Santana | Figurino: 
Rino Carvalho | Assistência de Figurino e Costura: Angélica Paixão 
| Luz: Márcio Nonato | Operação de luz: Diego Solon | Trilha 
Sonora: Caio Macário, Emilie Lesbros, Pedro Filho e Vinicius de 
Souza | Registro Audiovisual: Olho de Vidro Produções | Fotografia: 
Aldren Lincoln e Alice Rodrigues | Design Gráfico: William Gomes |
Redes Sociais: Thiago Cohen | Audiodescritores: Ira Vilaronga e 
Juniro Almeida | Produção: Inah Irenam | Assistentes de Produção: 
Claudiana Honório, Lucas Mahacri e Rafael Almeida

UTOPYAS TO EVERYDAY LIFE 
2017 – 30 min. – Livre

.

Utopyas to every day life é o encontro de Flavia Pinheiro 
(PE) e Carolina Bianchi (SP) em estado de dança. Uma 
tentativa de agarrar a imaterialidade do presente, que 
desvanece no espaço-tempo. Os encontros- como este entre as 
performers Fla�via Pinheiro e Carolina Bianchi- podem 
materializar, ainda que muito rapidamente, no tempo de uma 
apneia, de um orgasmo, de uma dança, a utopia desse 
presente. Uma ilha vulcânica flutuando a� deriva. Dolorida e 
maravilhosa. DA

NÇ
A

Redes:
cargocollective.com/aviapinheiro

www.instagram.com/aviapinheirofp/
carolinabianchiycaradecavalo.com

Contato Flavia Pinheiro:
contato@corporafora.com

Ariane Cuminale +54 9 11 5730-7341
Gabi Gonçalves +55 11 94174-3067

Contato Carolina Bianchi:
Ana Cris - jasmimprodcultural@gmail.com

de um corpo que falha  premiada pelo Edital de Residências Artísticas ”
da Fundação Joaquim Nabuco FUNDAJ colapsou.  A artista insiste na 
distopia de hackear a existência.

 Carolina Bianchi é diretora, atriz e dramaturga. Suas criações 
atravessam o teatro, a dança e a performance através de trabalhos 
autorais gerados em parceria com artistas multidisciplinares. A esse 
coletivo de artistas que a acompanham a cada obra, deu o nome de CARA DE 
CAVALO. Sob esse formato concebeu: O Tremor Magnífico (2020), Mata-me 
de prazer (2015), Quiero hacer el amor (2017), LOBO (2018) e uma nova 
versão de Mata-me de prazer (estudo oral) em 2018. Integrou a 
residência de dramaturgia Panorama Sur em Buenos Aires em julho de 
2017. Entre seus textos publicados estão uma edição independente de O 
Tremor Magnífico, e escritos para o Janela de Dramaturgia, além da 
publicação Dramaturgias do Sesc Ipiranga.  Outras criações: Gênera ( 
2017), Utopyas to every day life (2017) instalação coreográfica de 
longa duração em parceria com a bailarina Flávia Pinheiro, Rêverie 
(2014) , Expedição a Marte ( Rio de Janeiro, 2014), Me voy a saltar 
sobre tu cuerpo (2016). Durante dez anos trabalhou à frente da Cia. dos 
Outros, grupo de pesquisa cênica de São Paulo com quem criou os 
espetáculos: Solos Impossíveis, A pior banda do mundo e Corra como um 
coelho.

FICHA TÉCNICA
Criação e performance: Flavia Pinheiro e Carolina 
Bianchi
DJ Giordano Castro
Imagens e edição Daniel Bandeira
Difusão: Corpo a fora

|

https://cargocollective.com/flaviapinheiro
https://www.instagram.com/flaviapinheirofp/
http://www.carolinabianchiycaradecavalo.com


 Os processos artísticos do Ângelo Madureira e Ana 
Catarina Vieira nasceram do encontro de dois tipos distintos 
de dança: o balé clássico e as danças populares brasileiras. 
Fruto de entendimentos distintos sobre o que, de fato, são, e 
abrigando preconceitos produzidos pelo desconhecimento da 
diversidade que cada uma abriga, quando postas em relação, 
estas duas denominações, curiosamente, suscitam questões em 
torno dos mesmos temas: mestiçagem, colonização e identidade. 
Tendo surgido da convivênciau de dois corpos com saberes 
distintos –  ngelo Madureira (dança popular) com Ana Catarina 
Vieira (balé clássico) – o percurso artístico transformado em 
objeto de pesquisa teórica e prática.
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gaam / ANA CATARINA~

ANGELO MADUREIRA



FICHA TÉCNICA
Criação, interpretação, figurino e cenografia: Ângelo Madureira
Direção: Ana Catarina Vieira
Direção técnica, administração e iluminação cenográfica:
Juliana Augusta Vieira
Assistente de direção e produção: Luiz Anastácio
Músicas – Delírio: Matinada, Valsa para Bilu, Biu do Pífano,
Caldo de Cana, Maracatu Indiano, Mourama, Laursa, Cocão,
Kuarupe e A Cobra de Ántulio Madureira, Relembrando o Norte
de Severino Araújo.
Produção - Corpo Rastreado
Comunicação e assessoria de imprensa: Iara Maria Vieira
Direção geral: Ana Catarina Vieira

DELÍRIO 
1999 – 47 min. – Livre

.

Ângelo Madureira buscou no livro Frevo Capoeira e Passo de 
Waldemar de Oliveira, conceitos sobre o frevo. Nesse livro, 
Waldemar cita que o frevo é a música e o passo é a dança.
Através desse conceito, desenvolveu o solo de bateria, onde 
substituiu a música do frevo pelo som do rock progressivo. 
Se tirar a música do frevo, o que se dança? Como resultado 
desse questionamento surgiu o espetáculo Delírio, uma obra 
lúdica, com características fortes da maneira de 
representar a dança popular em cena.
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Redes:
www.dancacontemporanea.com.br/site/
www.instagram.com/anacatarinavieira/
www.instagram.com/angelomadureira/

Contato:
contato@corporafora.com

Ariane Cuminale +54 9 11 5730-7341
Gabi Gonçalves +55 11 94174-3067

|

http://www.dancacontemporanea.com.br/site/
http://www.instagram.com/anacatarinavieira/
http://www.instagram.com/angelomadureira/


 A arte de representar a partir da composição dramática 
gestual, longe de silenciar, por vezes, torna agudo aquilo que 
se insiste em resguardar. Gestos singulares exploram e 
desvelam o que pode constituir a existência humana, numa busca 
incessante por sentidos. Este tem sido um dos fios condutores do 
trabalho da Cia Dos à Deux. Artur Luanda Ribeiro e André Curti, 
ambos com duplo percurso de ator e dançarino, se conheceram 
durante um festival em Paris, em 1997, e decidiram começar 
juntos uma pesquisa teatral e coreográfica, tendo como 
inspiração a obra “Esperando Godot”, de Samuel Beckett. Um ano 
mais tarde, 1998, nascia “Dos à Deux”, espetáculo que deu nome 
à companhia. Hoje com 10 criações em seu repertório, a 
“Companhia Dos à Deux” desenvolveu sua trajetória 
internacional em mais de 50 países, somando mais de 2.000 
apresentações por toda a Europa, África Central, Ásia, 
Polinésia Francesa, Emirados Árabes e América do Sul. O 
repertório é composto por: “Dos à Deux” (1998),”Je suis bien 
moi” (2000), “Fulyo”(2000), “Aux pieds de la lettre” (2001), 
“Saudade em terras d'água” (2006), “Fragmentos do desejo” 
(2009), “Ausência” (solo com o ator Luís Melo) (2012), “Irmãos 
de sangue” (2013), “Dos à Deux 2o ato” (2015) e “Gritos” 
(2016).Depois de mais de duas décadas instalada na França, 
desde de 2015 a Cia passou a ter duas sedes, uma em Paris e 
outra no Rio de Janeiro.Para criar a sede carioca, eles 
reformaram um antigo cortiço construído em 1846, no bairro da 
Glória.
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Gabriela Carneiro da Cunha  



FICHA TÉCNICA
Idealização e concepção: Gabriela Carneiro da Cunha | Direção: 
Gabriela Carneiro da Cunha e Rio Xingu | Diretor assistente: João 
Marcelo Iglesias | Interlocução de direção: Cibele Forjaz | 
Assistente de direção: Clara Mor e Jimmy Wong | Orientação da 
pesquisa e interlocução artística: Dinah de Oliveira e Sonia 
Sobral | Texto originário: Eliane Brum |“Tramaturgia”: Raimunda 
Gomes da Silva, João Pereira da Silva, Povos indígenas Araweté e 
Juruna, Bel Juruna, Eliane Brum, Antonia Mello, Mc Rodrigo – Poeta 
Marginal, Mc Fernando, Thais Santi, Thais Mantovanelli, Marcelo 
Salazar e Lariza | Montagem de vídeo: João Marcelo Iglesias, 
Rafael Frazão e Gabriela Carneiro da Cunha | Montagem textual: 
Gabriela Carneiro da Cunha e João Marcelo Iglesias | Desenho 
sonoro: Felipe Storino e Bruno Carneiro | Figurino: Carla Ferraz | 
Iluminação: Cibele Forjaz | Concepção instalativa: Carla Ferraz e 
Gabriela Carneiro da Cunha | Realização instalativa: Carla 
Ferraz, Cabeção e Ciro Schu | Tecnologia/ Programação/ Automação: 
Bruno Carneiro e Computadores fazem arte. | Criação multimídia: 
Rafael Frazão e Bruno Carneiro | Trabalho corporal: Paulo Mantuano 

ALTAMIRA 2042
2018 – 70 min. – 18 anos

.

Altamira 2042 é uma instauração performativa criada a 
partir do testemunho do rio Xingu sobre a barragem de Belo 
Monte. Aqui todos falam através de um mesmo dispositivo 
techno-xamânico: caixas de som e pen drives. Cada caixa de 
som porta uma voz, humana e não-humana, escutada nas margens 
do rio Xingu. Uma polifonia de seres, línguas, sonoridades e 
perspectivas tomam o espaço para abrir a escuta do público 
para vozes que tantos tentam silenciar. É a partir desses 
sons, cantos e também imagens que a performer Gabriela 
Carneiro da Cunha articula, junto com o público, os 
diferentes momentos do trabalho: a abertura Rio y Rua, 
seguida por Dona Herondina, Seu Quebra Barragem e 
Aliendígena, onde a performer veste e apresenta as 
diferentes perspectivas desses três seres maquínicos-
espirituais que protegem as águas e as matas e que tomam a 
palavra para mitologizar a História. Assim a Barragem de 
Belo Monte vai deixando de ser simplesmente uma obra para se 
tornar o mito do inimigo.

TEA
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ORedes:
www.instagram.com/gabrielacarneirodacunha/

www.corporastreado.com/gabrielacarneirodacunha

Contato:
contato@corporafora.com

Ariane Cuminale +54 9 11 5730-7341
Gabi Gonçalves +55 11 94174-3067

e Mafalda Pequenino | Imagens: Eryk Rocha, Gabriela Carneiro 
da Cunha, João Marcelo Iglesias, Clara Mor e Cibele Forjaz | 
Pesquisa: Gabriela Carneiro da Cunha, João Marcelo 
Iglesias, Cibele Forjaz, Clara Mor, Dinah de Oliveira, 
Eliane Brum, Sonia Sobral, Mafalda Pequenino e Eryk Rocha | 
Diretora de produção: Gabriela Gonçalves | Produção: Corpo 
Rastreado e Aruac Filmes | Difusão: Corpo a Fora

|

http://www.instagram.com/gabrielacarneirodacunha/
http://www.corporastreado.com/gabrielacarneirodacunha
mailto:contato@corporafora.com


 Cachaça sem rótulo emerge como tentativa de continuar 
dançando em um contexto tão adverso para nós, 
curitibanos/brasileiros produtores de arte. É tentativa bem 
humorada e engajada. Engajamento esse físico, sensorial e 
presente em cada escolha estética e política do trabalho. 

 Cachaça sem rótulo dá continuidade à pesquisa do 
coletivo Entretantas Conexão e novamente problematiza a 
relação entre público e obra, e de maneira aberta e corajosa 
coloca o próprio artista e obra em xeque.

 Com tom ácido e irreverente escancara o estado de 
exposição em que os dançarinos se colocam em cena, e também 
convida plateia e três convidados para elaborarem a construção 
dramatúrgica da obra. 

 Não se trata apenas de um trabalho interativo, mas, 
sobretudo provocativo, onde público e artista negociam suas 
possibilidades e desejos. 

 Cachaça sem rótulo é sobre expor-se. Sobre assombro. 
Sobre política e bonecas infláveis. Sobre ser meio artista, 
sobre ser meio cachorro. Sobre produzir dança e arte no Brasil 
em situações precárias.

 Cachaça sem rótulo é precariedade e falência na cena, 
não tem pretensão de solucionar. Cachaça sem rótulo cria uma 
poética precária e falida porque problematiza justamente os 
modos de se fazer, trocar e viver dança.

 A cachaça não é metáfora de nada. Ela é entregue em cena. 
Ela é possibilidade de convívio dentro do trabalho.
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Gladis dAs SantAs  
e Ronie Rodrigues   



CACHAÇA SEM RÓTULO 
2013 – 45 min. – 16 anos

.

Cachaça sem rótulo é sobre expor-se. Sobre assombro. Sobre 
política e bonecas infláveis. Sobre ser meio artista, sobre 
ser meio cachorro. Sobre produzir dança e arte no Brasil em 
situações precárias. Cachaça sem rótulo é humor e falência 
na cena, não tem pretensão de solucionar. Cachaça sem rótulo 
cria uma poética precária e falida porque problematiza 
justamente os modos de se fazer, trocar e viver dança. Um 
pipoqueiro, uma drag queen e mais dois convidados co- criam 
a dramaturgia de Cachaça.
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FICHA TÉCNICA
Criação e Performance | Gladis das Santas e Ronie Rodrigues
Colaboração | Leonardo Taques, Pedro Almeida, Julianne
Auffinger, Mabile Borsatto, Elenize Dezgeniski, Cinthia 
Kunifas,
Raquel Bombiere, Jessica Sato, Daniella Nery, Priscila de
Morais, Mariana Barreto, Marina Santo, Nayara Bernardes,
Gabriela d �angelis e Clarissa Oliveira
Criação de Luz | Erica Mityko
Consultoria Musical | Fabrício Amaral
Consultoria Figurino | Luciana Navarro e Amabilis de Jesus
Design Gráfico | Talita Dalmann
Operação de luz | Erika Mitiko
Difusão: Corpo a fora.

Redes:
www.instagram.com/neidemarela/

Contato:
contato@corporafora.com

Ariane Cuminale  +54 9 11 5730-7341
Gabi Gonçalves +55 11 94174-3067
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https://www.instagram.com/neidemarela/
mailto:contato@corporafora.com


 GRUA - Gentlemen de Rua, grupo composto por artistas 
que, desde 2002, traz em seu nome e proposta um pensamento 
sobre relação com a cidade: artistas que experienciam o espaço 
urbano, como observadores acompanhando todos os 
acontecimentos em seu entorno através de suas ações, criando 
uma dança torrencial, feita de nexos de conexão com o lugar. O 
refinado jogo de percepção e escuta do grupo alcança tamanho 
sinergismo que estrutura um modo de improvisar com 
características próprias de cooperação, de ocupação e de 
diálogo com os lugares e de ressignificação dos paradigmas do 
homem urbano.
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FICHA TÉCNICA
Direção: Heitor Dhalia 
Direção Grua: Gentlemen de rua, Jorge Garcia, Osmar Zampieri, 
Willy Helm
Produção associada: Corpo rastreado
Criação coletiva - Alexandre Magno, Fernando Martins, Henrique 
Lima, Jerônimo Bittencourt, Jorge Garcia, Osmar Zampieri, 
Roberto Alencar.
Produzido por: Egisto Betti e Heitor Dhalia
Produção executiva: Pedro Betti, Thaís Venitt e Danusa 
Carvalho
Coordenação de produçao: Luciana Martins e Gabi Gonçalves
Coord. de Pós-Produção: Vivi Torre, Marília Ramos e Andréa 
Lopes
Ass. Direçao: Marcelo Negri
Ass. De Coordenação de produção: Camila Reis 
Dir. de Produção:  Rodolfo Bittencourt 
Diretor de Fotografia:  Pepe Mendes 
Prod. Executiva: Pedro Betti
Companhia de dança: Jorge Garcia e Osmar Zampieri
Produçao Corpo Rastreado: Gabi Gonçalves
Montagem: Fernanda Bernardino 
Pós-Produção: Bóson Post
Elenco: Alexandre Magno, Fernando Martins, Henrique Lima, 
Jerônimo Bittencourt, Jorge Garcia, Osmar Zampieri, Roberto 
Alencar
Figurinos: João Pimenta 
Trilha: Loud
Produção e composição da trilha: Mixagem

SETe
2018 – 18 min. – Livre

.

SETe convoca a percepção para o outro na experiência do 
encontro. Afeto, vulnerabilidade. Sete homens. Juntos? 
Como? Corpos plurais atentos às diferenças que se dispõem ao 
sensível como possibilidade de questionar seus fazeres, de 
performar uma ação, de performar um comum.

da
nç

a

Redes:
www.grua.gr

www.facebook.com/GRUA-Gentlemen-de-Rua
www.instagram.com/grua_gentlemen_de_rua/

Contato:
contato@corporafora.com

Ariane Cuminale  +54 9 11 5730-7341
Gabi Gonçalves +55 11 94174-3067

Equipe Paranoid:
Coordenação de pós-produção: Roberta Bruzadin
Equipe Corpo Rastreado:
Gabi Gonçalves, Thais Venitt e Danusa Carvalho
Equipe Bóson Post
Produção executiva: Ezany Brandão
Diretor de pós-produção: Luiz Nunes e Eduardo Vilela
Sale: Camila Ferraz
Coordenação de pós-produção: Carlos Fernandes
Cleanung Frederico Figueiredo, Lucas Macauba, João 
Deptuslky e Fernando Dias
Colaboração artística: Ana Teixeira
Fotos: Silvia Machado e Leandro Moraes
Agradecimentos: Marisa Bucoff, Luciano Chirolli, Maria 
Alice Vergueiro, Adriana Capparelli, Angela Nolf, Helena 
Katz e Mariana Molinos
Poesias da Hilda Hildt permearam toda a pesquisa de SETe

|

http://www.grua.gr
https://www.facebook.com/GRUA-Gentlemen-de-Rua
https://www.instagram.com/grua_gentlemen_de_rua/


 Criado em 1982, o Grupo Galpão tem sua origem ligada à 
tradição do teatro popular e de rua. Há quase 40 anos 
desenvolve um teatro que alia rigor, pesquisa e busca de 
linguagem, com montagem de peças que possuem grande poder de 
comunicação com o público. Formado por atores que trabalham 
com diferentes diretores convidados -  além dos próprios 
componentes que também já dirigiram espetáculos do Grupo - o 
Galpão formou sua linguagem artística a partir desses 
encontros diversos, criando um teatro que dialoga com o 
popular e o erudito, a tradição e a contemporaneidade, o teatro 
de rua e o palco, o universal e o regional Brasileiro. 

 O espetáculo NÓS, 23º montagem do Grupo Galpão, 
dirigida por Marcio Abreu, foi gerado a partir de um mergulho 
radical na experiência do grupo que tem hoje 39 anos de 
existência. Em cena, noções de proximidade e convivência. 
Proximidade entre ator e espectador, cena e plateia, ator e 
personagem, ser-social e ser-poético, realidade e ficção. 
Convivência entre diferenças, onde o outro dá a dimensão da 
nossa existência. Pontes entre teatro, performance, música e 
literatura. E, ainda, entre as dimensões do que é privado e o 
que é público, do que está dentro e do se apresenta fora. NÓS 
propõe uma encenação que afirma a convivência com o público, no 
momento da apresentação, como elemento dramatúrgico, e ao 
mesmo tempo, sua presença, como ato criativo.

Grupo Galp�ao  
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NÓS
2016 – 90 min. – 14 anos

.

Enquanto preparam a última sopa, sete pessoas partilham 
angústias, algumas esperanças e muitos nós. NÓS, montagem 
do Grupo Galpão, dirigida por Marcio Abreu (primeiro 
encontro do diretor com o grupo), debate questões atuais, 
como violência e intolerância, a partir de uma dimensão 
política. No espetáculo, a plateia é convidada a presenciar 
situações de opressão e de convívio com a diferença, 
provocadas pelas relações de proximidade entre artista e 
espectador, ator e personagem, cena e plateia, público e 
privado, realidade e ficção.
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Redes:
www.grupogalpao.com.br

www.facebook.com/grupogalpao
www.instagram.com/grupogalpao

Contato:
Gilma Oliveira (Coordenadora de produção) 
E-mail: gilmaoliveira@grupogalpao.com.br

Cel.: +55 99198.2020

FICHA TÉCNICA
ELENCO
Antonio Edson | Beto Franco / Chico Pelúcio Eduardo Moreira | 
Júlio Maciel Lydia Del Picchia Paulo André Teuda Bara

EQUIPE DO ESPETÁCULO
Direção: Marcio Abreu | Dramaturgia: Marcio Abreu e Eduardo 
Moreira | Cenografia: Play Arquitetura – Marcelo Alvarenga | 
Figurino: Paulo André | Iluminação: Nadja Naira | Trilha e Efeitos 
Sonoros: Felipe Storino | Assistência de Direção: Martim Dinis e 
Simone Ordones | Preparação musical e arranjos 
vocais/instrumentais: Ernani Maletta | Preparação vocal e direção 
de texto: Babaya | Colaboração artística: Nadja Naira e João 
Santos | Assistência de Figurino: Gilma Oliveira | Assistência de 
Cenografia: Thays Canuto | Cenotécnica e construção de objetos: 
Joaquim Pereira e Helvécio Izabel | Operação e assistência de luz: 
Rodrigo Marçal | Operação de som: Fábio Santos | Assistente 
técnico: William Teles | Assistente de produção: Cleo Magalhães | 
Confecção de figurino: Brenda Vaz | Técnica de Pilates: Waneska 

Torres | Fotos de divulgação: Guto Muniz | Imagens 
escaneadas: Tibério França e Lápis Raro | Registro e 
cobertura audiovisual: Alicate | Conteúdo Audiovisual 
Projeto gráfico: Lápis Raro | Design web: Laranjo Design – 
Igor Laranjo | Direção de produção: Gilma Oliveira | 
Produção executiva: Beatriz Radicchi | Produção: Grupo 
Galpão 

IMAGENS
Imagens: Gustavo Baxter, Luiz Felipe Fernandes e Victor | 
Schwaner Edição: Luiz Felipe Fernandes | Produção: Alicate 
Conteúdo Audiovisual 
Gravado em 2016 no Galpão Cine Horto, em Belo Horizonte (MG)

GRUPO GALPÃO

ATORES
Antonio Edson | Arildo de Barros | Beto Franco | Chico 
Pelúcio | Eduardo Moreira | Fernanda Vianna | Inês Peixoto | 
Júlio Maciel | Lydia Del Picchia | Paulo André | Simone 
Ordones | Teuda Bara

EQUIPE
Gerente Executivo – Fernando Lara | Coordenadora de 
Produção – Gilma Oliveira | Coordenadora de Comunicação – 
Bárbara Prado | Coordenadora Administrativa – Wanilda 
D'Artagnan | Coordenador de Planejamento – Vinícius Santos 
| Coordenador Técnico – Rodrigo Marçal | Produtora 
Executiva – Beatriz Radicchi | Assistente Financeiro – 
Cláudio Augusto

|

http://www.grupogalpao.com.br
https://www.facebook.com/grupogalpao
https://www.instagram.com/grupogalpao
http://gilmaoliveira@grupogalpao.com.br


 Fundado em 2004, o Grupo Magiluth tem um 
trabalho de pesquisa e experimentação constante na 
cena teatral recifense, sendo apontado como um dos 
principais grupos teatrais do país. Nos seus trabalhos 
desenvolvidos ao longo dos seus quinze anos de 
existência o grupo busca um teatro independente, de 
realização contínua e de extremo aprofundamento na 
busca pela qualidade estética e com questões urgentes 
ao seu tempo.
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DINAMARCA  
2017 – 90 min. – 18 anos

.

Vocês estão preparados para viver um momento Hygge? É algo 
muito simples! Como a vida que levamos... Todos estão 
simplesmente continuando. Reunidos à mesa celebram os 
tempos. E que bom que estamos vivendo o melhor momento dos 
nossos tempos, dos novos tempos. Poderíamos falar sobre 
política, mas não! Falaremos sobre coisas simples como como 
um beijo que devora, uma morte, um golpe de sorte. Pois essas 
coisas acontecem o tempo todo. Todo instante. Vivam esse 
momento Hygge! Bem-vindos à Dinamarca.

TEA
TR

ORedes:
www.grupomagiluth.com.br/

www.facebook.com/magiluth/
www.instagram.com/magiluth/

Contato:
Amanda Dias Leite - magiluth@gmail.com

Cel. +55 31 98823-2510

FICHA TÉCNICA
Direção: Pedro Wagner
Dramaturgia: Giordano Castro
Atores: Bruno Parmera, Rrivaldo Oliveira, Giordano Castro, 
Lucas Torres e Mário Sergio Cabral
Desenho de som: Miguel Mendes e Tomás Brandão (Pachka)
Desenho de luz: Grupo Magiluth
Direção de arte: Guilherme Luigi
Fotografia: Bruna Valença e anilo Galvão
Design gráfico: Guilherme Luigi
Técnico: Lucas Torres
Realização: Grupo Magiluth

|

https://www.grupomagiluth.com.br/
https://www.facebook.com/magiluth/
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Heterônimos Coletivos 
de Teatro   

 Em sua definição, heterônimo é um nome 
diferente, mas poderíamos lê-lo como um nome outro, 
uma possibilidade outra, um princípio de alteridade; é 
a permissão que o autor dá à sua criação para que ela 
também se crie e crie para além dela – a ficção da ficção. 
Encontramos nesta designação um caminho, não uma 
limitação. Cada heterônimo que criamos não estabelece 
um princípio de identidade, mas uma linha de tradução 
de mundo, de pesquisa de criação artística. Dessa 
forma, o coletivo criado em 2012 se organiza pela 
vontade de não estabelecer uma identidade una de 
pesquisa, mas sim, de a cada projeto poder redefinir e 
repensar seus próprios caminhos, suas possibilidades 
de tradução. 
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ROMEU E JULIETA: OBRA-ATENTADO 
EM HOMENAGEM AOS QUE MORRERAM 
LUTANDO 
2017 – 100 min. – 18 anos

.

O amor como ato de transgressão e luta é tema da montagem 
contemporânea de Romeu e Julieta: Obra-atentado em 
homenagem aos que morreram lutando”. “Essa obra poderia ser 
apenas sobre Romeu e Julieta. Mas são tempos sombrios, meus 
caros. A morte de vossas filhas e filhos não acalma mais o ódio 
de vossas famílias. Morrem muitas e muitos. Essa obra é por 
todos que já morreram vítimas do ódio das famílias. Em meio à 
guerra, podemos ver nascer pequenos amores-bomba. Tal é a 
transgressão do amor!”

TEA
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Redes:
heteronimoscoletivos.wixsite.com/heteronimos

www.facebook.com/heteronimoscoletivos
www.instagram.com/heteronimoscoletivos/

Contato:
contato@corporafora.com

Ariane Cuminale  +54 9 11 5730-7341
Gabi Gonçalves +55 11 94174-3067

FICHA TÉCNICA
Direção: Felipe Rocha
Elenco: Ametonyo Silva, Danilo Arrabal, Douglas Vendramini, 
Felipe Rocha, Giulia Castro, Laris Gabrianne, Lívia Souza, 
Marcela Grandolpho, Renan Ferreira, Marô Zamaro. 
Dramaturgia: Heterônimos Coletivos de Teatro
Cenário: Felipe Rocha 
Figurino: O grupo, criação coletiva. 
Preparação Vocal: Marcela Grandolpho 
Composição Musical: Giulia Castro 
Iluminação: Maíra Nascimento 
Sonoplastia: Renato Souza 
Fotografia: Brendo Trolesi 
Produção: Corpo Rastreado
Difusão: Corpo a Fora |

https://heteronimoscoletivos.wixsite.com/heteronimos
https://www.facebook.com/heteronimoscoletivos
https://www.instagram.com/heteronimoscoletivos/
mailto:contato@corporafora.com


José Fernando
Peixoto de Azevedo    

 José Fernando Peixoto de Azevedo mexe com 
teatro, cinema e filosofia. Tem escrito e dirigido peças 
e filmes, atuado como professor de teorias e história do 
teatro, dramaturgia e atuação, e feito incursões pelo 
universo da curadoria. É professor e atualmente 
diretor da Escola de Arte Dramática e orientador  no 
Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas da Escola 
de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. 
Entre 1997 e 2016, foi diretor e dramaturgo do Teatro 
de Narradores, grupo por ele fundado e em cujo contexto 
realizou uma trajetória a um só tempo de formação e 
estabelecimento de uma perspectiva de trabalho que 
ganhou forma em encenações como Mercado de Fugas 
(2000), Nossa Casa de Boneca (2005), A resistível 
Ascensão de Arturo Ui (2003 e 2013), Retrato Calado 
(2013) e o ciclo Cidades – Cidade Desmanche (2009), 
Cidade Fim Cidade Coro Cidade Reverso (2011), Cidade 
Vodu (2016). A experiência social brasileira e sua 
posição no mundo, a partir de uma visada dialética que 
inscreva a prática artística nos processos de 
configuração de tal experiência, definem, em parte, sua 
perspectiva de trabalho, fazendo imbricar teatro e 
cinema na materialidade da cena, voltando sempre a uma 
aliança com Brecht e Glauber Rocha, referências 
decisivas. Mas foi o encontro com a obra de Pier Paolo 
Pasolini, do qual resultaram dois trabalhos – Pílades 
(2010) e Estamos todos em perigo (2016), este último 
também como performer – que uma inflexão se deu em seu 
programa de trabalho, refletindo sobre outras formas de 
interrogar sobre o processo de modernização 
conservadora no Brasil. Programa que já vinha se 
redimensionando a partir do encontro com o grupo Os 
Crespos, quando aquela dimensão social passa a ser 
perspectivada, agora de maneira também programática,  
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pela interrogação sobre as relações entre classe e raça. Com Os Crespos 
escreveu e dirigiu Ensaio sobre Carolina e Além do Ponto; escreveu 
ainda Carta a Madame Satã ou me desespero sem notícias suas e 
supervisionou a encenação de Alguma coisa a ver com uma missão. Esse 
programa segue em encenações como Navalha na carne negra (2018), As 
Mãos Sujas (2019) e História natural do amor (2019). Como curador, tem 
atuado em diversos contextos institucionais, como Festivais e Mostras 
(MITsp e FIT Rio Preto, por exemplo).   

NAVALHA NA CARNE NEGRA 
2018 – 60 min. – 16 anos

.
Nessa Navalha na Carne Negra, as figuras em jogo não são 
apenas vítimas ou imagens de uma destituição absoluta. Elas 
são sobretudo figuras em luta: corpos negros ressurgentes. O 
roubo do dinheiro deixado pela prostituta Neusa Sueli para 
seu cafetão Vado é o disparador dos confrontos que emergem 
do impulso reiterado de satisfação.

TEA
TR

ORedes:
www.instagram.com.br/navalhanacarnenegra 

www.corporastreado.com/josefernandopeixotodeazevedo

Contato:
contato@corporafora.com

Ariane Cuminale  +54 9 11 5730-7341
Gabi Gonçalves +55 11 94174-3067

FICHA TÉCNICA
Direção Geral e Dispositivo Cênico - José Fernando Peixoto de 
Azevedo
Atores
Lucelia Sergio
Raphael Garcia
Rodrigo dos Santos
Assistente de Direção - Flávio Moraes
Vídeo - Isabel Praxedes
Iluminação - Denilson Marques
Direção de Arte - Criação Coletiva
Assessoria para o Trabalho Corporal - Tarina Quelho
Produção- Corpo Rastreado 
Difusão: Corpo a Fora |

http://www.instagram.com.br/navalhanacarnenegra
https://www.corporastreado.com/josefernandopeixotodeazevedo
mailto:contato@corporafora.com




 Bailarina gorda.

 Jussara Belchior estuda e pratica dança desde 
os 6 anos de idade. Começou pelo balé clássico mas 
encontrou na dança contemporânea possibilidades de 
dançar a partir de seu próprio corpo, ao invés de 
tentar alcançar um ideal imposto. É paulistana, mas 
mora em Florianópolis há 11 anos.

 Trabalha como bailarina, interlocutora e 
diretora, além de articular ações que questionem o 
imaginário e a visibilidade do corpo gordo. Interessa-
se poéticas e políticas de movimento e posicionamento 
através da dança.  

Jussara Belchior 
Sa

o p
au

lo
 (s

p)
   f

lo
ria

nó
po

lis
 (s

c)
~



PESO BRUTO
2017 – 40 min. – 18 anos

.

Peso Bruto é o trabalho solo da bailarina gorda Jussara 
Belchior que parte do estranhamento causado pelo corpo 
gordo na dança. É uma dança de resistência que questiona os 
padrões de beleza e comportamento na tensão entre formato e 
embalagem, aparência e conteúdo. Uma dança que explora a 
materialidade do próprio corpo como caminho de 
empoderamento, que questiona as noções da gorda como 
subjetividade que opera um corpo errado, inadequado, não 
permitido, não belo e não desejável. 
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A

Redes:
www.corporastreado.com/jussarabelquior

www.facebook.com/jussara.belchior
www.instagram.com/belchiorjussara/

Contato: 
contato@corporafora.com

Ariane Cuminale  +54 9 11 5730-7341
Gabi Gonçalves +55 11 94174-3067

FICHA TÉCNICA
Criação, produção e dança - Jussara Belchior 
Interlocução - Soraya Portela
Dramaturgia - Anderson do Carmo
Trilha sonora - Dimitri Camorlinga
Figurino - Joana Kretzer Brandenburg
Iluminação e Design Gráfico - Marcos Klann
Vídeo - Cristiano Prim
Difusão: Corpo a fora. 

|

https://www.corporastreado.com/jussarabelquior
https://www.facebook.com/jussara.belchior
https://www.instagram.com/belchiorjussara/


 Karin é bailarina a 30 anos, após uma lesão 
ocorrida em 2016, tornou-se evidente pra ela que seu 
corpo agora é um corpo novo, um corpo duro, um corpo 
com novos limites, um corpo que precisa descobrir 
novamente o seu lugar na dança. Escolher trabalhar com 
Ahmed e Turnes é escolher trabalhar com duas pessoas 
que fazem parte da sua história de vida e enquanto 
performer. Karin trabalha a 25 anos com Alejandro no 
Grupo Cena 11 e foi com Renato que ela iniciou sua 
pesquisa enquanto intérprete criadora. Pretende-se 
que a partir das experiências vivenciadas com cada um 
dos diretores se estabeleçam os modos de trabalhar que 
darão origem cada qual a uma investigação solitária e 
independente, e então se define o território de ação de 
cada solo, o material, as histórias...Os processos de 
criação a serem desenvolvidos por Renato Turnes e 
Alejandro Ahmed serão realizados de forma 
independente, sem que sejam divididos ou 
compartilhados um com o outro e só se encontrarão na 
estreia dos trabalhos. Pretende-se apresentá-los numa 
sequência, no mesmo dia, no mesmo lugar, mas em 
salas/ambientes distintos. ECO dá origem a uma nova 
fase da intérprete Karin Serafin, partindo de uma 
dificuldade corporal é lançada a vontade de 
investigação das possibilidades desse corpo novo, e se 
apropriando das definições da palavra ECO foi 
solicitado aos dois Diretores do projeto que 
escrevessem sobre o que a proposta provocaria neles, 
gerando um primeiro estímulo para ideia de 
participação no projeto, recordações e afetos de cada 
um.

KARIN SERAFIN 
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ECO
2018 – 50 min. – 18 anos

.

ECO é um afeto remix, é uma experiência de auto 
reconhecimento, é uma manifestação no tempo daquilo que a 
memória guarda, é a dança esculpida pelo modo como o corpo 
responde a necessidade de continuar.
Dois solos independentes, dirigidos por Alejandro Ahmed e 
Renato Turnes, se encontram e se relacionam no motivo de 
existirem: o corpo da intérprete.
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Redes:
karinseran.wixsite.com/artistas/eco

www.facebook.com/karin.seran
www.instagram.com/karinthedancercimbathedog

Contato: 
contato@corporafora.com

Ariane Cuminale  +54 9 11 5730-7341
Gabi Gonçalves +55 11 94174-3067

FICHA TÉCNICA
Coreografia e interpretação: Karin Serafin
Direção: Alejandro Ahmed e Renato Turnes
Desenho de luz: Alejandro Ahmed e Renato Turnes
Figurino: Karin Serafin
Acessórios para microfone e corpo: Maurício Magagnin
Técnico de som: Eduardo Serafin
Difusão: Corpo à Fora

VÍDEO
Direção Audiovisual: João R. Peralta e Thiago R. Passos
Operação de Câmera: João R. Peralta, Thiago R. Passos e Vivian
Badofzsky
Edição de Vídeo: Thiago R. Passos
Edição de Som: João R. Peralta
Gráficos: João R. Peralta |

https://karinserafin.wixsite.com/artistas/eco
https://www.facebook.com/karin.serafin
https://www.instagram.com/karinthedancercimbathedog


 A KZ&C é dirigida por Key Sawao e Ricardo 
Iazzetta, a partir do desejo de construir um espaço e 
agregar outros artistas colaboradores em torno de 
propostas e criações, viabilizar diálogos, pesquisas 
de linguagem com foco no pensamento em dança, o corpo, 
o movimento e suas potencialidades. Focam na 
perspectiva da criação de um corpo ativo, criador de 
linguagem. Sua pesquisa continuada produziu 
espetáculos, oficinas, grupos de estudos, palestras, 
exercícios cênicos, videos, circulação de repertório, 
e recebeu alguns dos mais importantes prêmios e apoios 
para pesquisa e criação em dança.

 OBRIGADO POR VIR é também um modo de propormos 
um lugar para pesquisa e criação a partir do encontro, 
um processo de atualização, celebração e 
agradecimento no corpo e na criação. Em 2005, 
convidados pela Oficina Cultural Oswald de 
Andrade/Projeto Residências Artísticas, criarmos 
Obrigado por vir que estreou no Panorama Sesi de Dança. 
Em 2012, convidados pela curadoria do Panorama Sesi de 
Dança para remontar o trabalho, criamos nova versão. 
Constatamos durante este processo, que OBRIGADO POR 
VIR trata da atualização dos movimentos e se renova no 
tempo; e é um grandíssimo agradecimento, aos que 
vieram, foram, estão, virão. Havia o desejo de criar 
uma versão deste trabalho com muitas pessoas, 
especialmente com quem cruzamos e trocamos no 
percurso. No Projeto HORIZONTE (20), em 2017, onde 
celebrávamos nosso tempo de percurso artístico, 
tivemos a oportunidade de realizá-lo.
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OBRIGADO POR VIR 
2017 – 40 min. – Livre

.

OBRIGADO POR VIR trata da atualização dos movimentos e se 
renova no tempo; e é um grandíssimo agradecimento, aos que 
vieram, foram, estão, virão. Deixar-se percorrer pela 
vibração e sentido do que já está e do inédito de cada 
momento, no sentido daquilo que privilegia o fluxo. A 
atualização sendo a própria dança. A KZ&C convidou para esta 
encenação artistas que estiveram no caminho do grupo, 
convivendo, pesquisando e criando no decorrer do tempo.
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Redes:
www.facebook.com/keyzetta.cia

www.instagram.com/keyzettaecia/

Contato: 
contato@corporafora.com

Ariane Cuminale  +54 9 11 5730-7341
Gabi Gonçalves +55 11 94174-3067

FICHA TÉCNICA
Concepção e Direção: Key Sawao e Ricardo Iazzetta
Dança: Allyson Amaral, Beatriz Sano, Carolina Minozzi, Cássio 
Inácio Bignardi, Eliana de Santana, Eduardo Fukushima, Júlia 
Rocha, Key Sawao, Marina Massoli, Marco Xavier, Mauricio 
Flórez, Rafael Anacleto, Renata Aspesi, Ricardo Iazzetta.
Projeto de luz: Domingos Quintiliano
Arranjo especial trilha sonora: André Menezes
Coordenação de Arte: Hideki Matsuka
Vídeos: André Menezes e Henrique Cartaxo
Fotos: Inês Corrêa
Produção: Corpo Rastreado
Difusão: Corpo a Fora |

https://www.facebook.com/keyzetta.cia
https://www.instagram.com/keyzettaecia/


 Legítima Defesa é um grupo de artistas, atores e 
atrizes, dj's e músicos, de ação poética, portanto 
política, que tem  como foco a reflexão e representação 
da negritude, seus desdobramentos sociais históricos 
e seus reflexos na construção da persona negra no âmbito 
das linguagens artísticas. Constituindo desta forma 
um diálogo com outras vozes poéticas que tenham a 
negritude como tema e pesquisa.

 A intervenção EM LEGÍTIMA DEFESA aconteceu no 
Teatro Municipal de São Paulo em 2016. Esta 
intervenção abriu diálogo entre o coletivo Legítima 
Defesa e as marcas da presença negra na cidade de São 
Paulo, seja por sua relação concreta com o legado da 
escravidão negra no Brasil, ou por conta das histórias 
ainda não contadas da formação da cidade. Apontamos 
para locais nesta cidade onde ainda existe uma forte 
presença do legado colonial que precisa ser 
desconstruída. 

 Este ato de guerrilha estética surge da 
impossibilidade, surge da restrição, surge da 
necessidade de defender a existência, a vida e a 
poética.
Surge do ato de ter voz.

 Ser invisibilizado é desaparecer, desaparecer é 
perder o passado e interditar o futuro, portanto não é 
uma opção.

legítima DefesaSa
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EM LEGÍTIMA DEFESA 
2016 – 16 min. – Livre

.

Um grupo de Performxs -Negrxs, todos vestidos de preto, 
entram no local.
Nada é dito, o grupo se divide entre o palco e o domínio 
territorial do local. 
Enquanto outros se misturam com o público.
Sem nenhum aviso prévio o som ecoa: “A cada quatro pessoas 
mortas pela polícia, três são negras”, da letra de “Capítulo 
4 versículo 3”, dos Racionais Mc's. A voz é o guia e o 
objetivo. 
Textos se sucedem, cantos se sucedem, vozes se sucedem.
Este é o Raio X do Brasil sejam bem vindos.

FICHA TÉCNICA
Direção: Eugênio Lima
Intervenção Dramatúrgica: Coletivo Legítima Defesa
Elenco: Eugênio Lima, Walter Balthazar, Luz Ribeiro, Jhonas 
Araújo, Tatiana Rodrigues Ribeiro, Fernando Lufer, Luiz Felipe 
Lucas, Luan Charles, Marcial Macome e Gilberto Costa.
Elenco convidado: 50 Aliadxs.
Direção de Produção: Iramaia Gongora
Direção Musical: Eugênio Lima
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Redes:
coletivolegitimade.wixsite.com/meusite/copia-bem-vindxs

www.facebook.com/ColetivoLegitimaDefesa?locale=pt_BR
www.instagram.com/coletivolegitimadefesa/

Contato: 
contato@corporafora.com

Ariane Cuminale  +54 9 11 5730-7341
Gabi Gonçalves +55 11 94174-3067

MANIFESTO ANTIRRACISTA
2019 – 12 min. – Livre

13 de Julho de 2020 o Coletivo Legítima Defesa 
elaborou um grande manifesto poético antirracista 
com a duração de 24h. A cada 23 minutos morre uma 
pessoa preta no Brasil. A cada 23 minutos um vídeo 
foi disparado. Pretes lendo autores Negres.

FICHA TÉCNICA
Direção: Eugênio Lima
Elenco: Eugênio Lima, Walter Balthazar, Luz Ribeiro, 
Jhonas Araújo, Tatiana Rodrigues Ribeiro, Fernando 
Lufer, Luiz Felipe Lucas, Luan Charles, Marcial 
Macome e Gilberto Costa.
Edição: Fernando Lufer
Produção: Iramaia Gongora

CARTA ABERTA
2019 – 4 min. – Livre

. Em 14 de setembro de 1978 o Movimento Negro Unificado lança a 
CARTA ABERTA A POPULAÇÃO CONTRA O RACISMO e em 5 de junho de 
2020, o Coletivo Legítima Defesa faz uma releitura desta 
mesma carta. Revivendo a denúncia feita em 1978 e que hoje 
2020, segue atual.

FICHA TÉCNICA
Direção: Eugênio Lima
Intervenção Dramatúrgica: Coletivo Legítima Defesa
Elenco: Eugênio Lima, Walter Balthazar, Luz Ribeiro, 
Jhonas Araújo, Tatiana Rodrigues Ribeiro, Fernando 
Lufer, Luiz Felipe Lucas, Luan Charles, Marcial 
Macome e Gilberto Costa.
Edição: Frenando Lufer
Produção: Iramaia Gongora

|

https://coletivolegitimade.wixsite.com/meusite/copia-bem-vindxs
https://www.facebook.com/ColetivoLegitimaDefesa?locale=pt_BR
https://www.instagram.com/coletivolegitimadefesa/


 Fundado em 1985, LUME Teatro se tornou uma 
referência mundial na pesquisa da arte do ator. O grupo 
já se apresentou em mais que 28 países, tendo 
atravessado quatro continentes, desenvolvendo 
parcerias especiais com mestres da cena artística 
mundial. Vencedor do Prêmio Shell 2013 em pesquisa 
continuada, o LUME possui repertório diversificado de 
teatro físico, espetáculos de palhaço, dança pessoal, 
além de intervenções de grande dimensão ao ar livre com 
a participação da comunidade. O grupo também mantém 
uma forte tradição de ensino, difundindo sua arte por 
meio de oficinas, demonstrações técnicas, intercâmbios 
de trabalho, trocas culturais, assessorias, reflexões 
teóricas, publicações, palestras e projetos 
itinerantes, que celebram o teatro como a arte do 
encontro. O LUME é um nucleo de pesquisa da 
Universidade Estadual de Campinas, Brasil.

~ LUME TEATROca
mp

ina
s (

SP
)



SHI-ZEN, 7 CUIAS  
2004 – 90 min. – 16 anos

.

Um espetáculo de quadros em movimento, sem palavras, com 
música variada e canções acústicas, unindo o “Butoh-Ma” do 
coreógrafo japonês Tadashi Endo com o trabalho do Grupo 
Lume.
Um espetáculo de quadros em movimento, sem palavras, com 
música variada e canções acústicas, unindo a elegância e o 
minimalismo do “Butoh-Ma” do coreógrafo japonês Tadashi 
Endo com o trabalho do Grupo LUME.
Os sete atores da companhia utilizam seus corpos como 
recipientes para contar uma versão particular do ciclo da 
vida. Por vezes dramática, outras vezes poética ou grotesca 
– do inocente começo até o espasmódico avanço da evolução, e 
culminando em uma visão apocalíptica, a tensão do 
espetáculo se desenrola entre o mundo natural e o humano.
A estrutura aberta do espetáculo sugere mais do que mostra, 
desafiando as narrativas tradicionais e convida cada 
espectador a ser um participante ativo na criação de sua 
própria dramaturgia nesta experiência teatral de refinada 
técnica.

TEA
TR

ORedes:
http://www.lumeteatro.com.br

http://www.facebook.com/lume.teatro
http://instagram.com/lumeteatro

Contato:
Jesser de Souza - jesser@unicamp.br

Cel. +55 19 98135-8909

FICHA TÉCNICA
Criação: LUME e Tadashi Endo
Atuação: Ana Cristina Colla, Carlos Simioni, Jesser de Souza, 
Naomi Silman, Raquel Scotti Hirson, Renato Ferracini e Ricardo 
Puccetti
Direção e coreografia: Tadashi Endo
Realização: Lume Teatro
Produção: LUME em parceria com o Butoh-Centrum MAMU, em 
Göttingen (Alemanha).

|

http://www.lumeteatro.com.br
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 Demolition Incorporada foi criada como uma 
plataforma de criação em dança, na cidade de Nova 
Iorque no inverno de 1995, durante o processo de 
criação do solo ai, ai, ai. Surgiu como lugar-
situacao-de-trabalho do coreógrafo Marcelo Evelin, do 
criador de arte John Murphy, da bailarina Anat Geiger e 
do técnico de som Jaap Lindijer, e a partir da 
colaboracão destes artistas entre si.

 A idéia de “demolição” do nome, veio desse 
processo complexo e absolutamente coreográfico usado 
na demolição de edifícios. Demolição aqui nada tem a 
ver com destruição. Demolir é remover um volume de 
forma específica, para ali naquele contexto, fazer 
surgir um outro.

 A plataforma Demolition Inc. surge com a 
proposta de não se estabelecer como um grupo ou uma 
companhia fixa, nos moldes tradicionais vigentes, mas 
sim como uma plataforma de atuação capaz de agregar 
artistas e outros colaboradores em torno de uma forma 
horizontal e interdisciplinar de existir. Outra 
característica essencial da plataforma, sempre foi a 
de ser e estar móvel, atuando em diferentes lugares do 
mundo e sempre em parceria, com companhias, escolas, 
centros culturais comunitários e fundações ligadas a 
arte contemporânea.

 Demolition Incorporada surgiu como demolition 
Inc., referindo-se a palavra inglesa incorporated, e 
nesse momento passa a utilizar definitivamente a 
palavra de língua portuguesa “incorporada”, que se 
relaciona diretamente com corpo e com tornar-se corpo, 
mas tambem com a tradição afro-brasileira de caráter 

Marcelo Evenlin / 
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DANÇA DOENTE  
2017 – 90 min. – 18 anos

.
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Redes:
www.instagram.com/campo.arte/

www.facebook.com/campoartecontemporanea
www.demolitionincorporada.com/

www.instagram.com/demolitionincorporada/
Contato:

Regina Veloso – reginaveloso@hotmail.com
Cel. +55 86 9 8841 0604

FICHA TÉCNICA
Conceito e coreografia Marcelo Evelin | Criação e interpretação 
Andrez Lean Ghizze, Bruno Moreno, Carolina Mendonça, Fabien 
Marcil, Hitomi Nagasu, Luana Gouveia, Marcelo Evelin, Márcio 
Nonato, Rosângela Sulidade, Sho Takiguchi | Dramaturgia: Carolina 
Mendonça | Música: Sho Takiguchi | Luz: Thomas Walgrave | Espaço: 
Marcelo Evelin e Thomas Walgrave | Direção: Técnica Luana Gouveia 
| Colaboração: Artística Loes Van der Pligt | Orientação: de 
Pesquisa Christine Greiner | Colaboração: em Figurino Julio Barga 
| Training em Dança Tradicional Japonesa: Heki Atsushi | 
Fotografia: Maurício Pokemon | Voz em off: Ohno Yoshito | Direção 
de produção: Regina Veloso/Demolition Incorporada + Materiais 
Diversos | Agenciamento e difusão: CAMPO/Brasil e Materiais 
Diversos/exterior 

Co-producão Este projeto foi contemplado pelo Prêmio Funarte 
Klauss Vianna de Dança 2015 / Ministério da Cultura, Governo do 
Brasil. Kunsten Festival des Arts - Brussels (BE) NXTSTP, Teatro 
Municipal do Porto - Rivoli - Campo Alegre- Porto (PT), Festival 
d'Automne a� Paris / T2G-Théâtre de Gennevilliers (FR), Kyoto 
Experiment KEX (JP), Spring Festival - Utrecht (NL), HAU Hebbel Am 
Ufer/Tanzimaugust - Berlin (DE), Teatro Municipal Maria Matos - 
Lisboa (PT) Alkantara - Lisbon (PT) Festival Montpellier Danse 
2017, Montpellier (FR), Mousounturm - Frankfurt (DE), Goteborg 
Festival (SE), TanzHaus - Dusseldorf (DE), Vooruit - Gent (BE), La 
Batie – Festival de Genève - Genève (CH), NXTSTP - com apoio de 
European Union's Culture Programme 

Residências artísticas Teatro Municipal do Porto/Rivoli - Campo 
Alegre, Porto (PT), Mousounturm, Frankfurt (DE), CAMPO arte 
contemporânea, Teresina-Piauí (BR), PACT Zolverein, Essen (DE), 
Vooruit, Gent (BE), Studios C de La B, Gent(BE)

ritualístico e popular.

 O solo inaugural ai, ai, ai, tornou-se o cartão de visita do 
coreógrafo e bailarino Marcelo Evelin, inaugurando um outro modo de 
operar, uma outra estética e um posicionamento decisivo em sua 
carreira de criador, a frente de demolition Incorporada. ai, ai, ai 
recebeu o prestigioso prêmio de pratas das artes holandesas, foi 
apresentado mais de 80 vezes em vários países, e recentemente foi 
retomado 15 anos depois de ter sido criado e vem sendo apresentado em 
festivais e teatros no mundo.

 Demolition Incorporada passou a atuar com mais freqüência no 
Brasil em 2006, com base em Teresina, quando Marcelo Evelin fundou o 
centro e núcleo de criação do Dirceu na periferia da capital do Piauí. 
Sua atuação se ampliou de uma esfera apenas artística, para a esfera do 
social e do político, tendo sido determinante para a profissionalização 
da dança no estado e o surgimento de novos modos de produção em dança. 
Esse trabalho foi contundente sobretudo na área de formação: de novos 
artistas, de ambientes de gestão artística, e de um público mais 
crítico e participativo.

 Depois desses 20 anos de participação efetiva no mundo das 
artes, com realizações a nível de produção de espetáculo e criação de 
programas de formação e gestão, - além de uma articulação a nível 
internacional que passa a incluir Teresina como parte do panorama 
mundial das artes contemporânea - Demolition Incorporada abre seu 
estúdio na cidade de Teresina: Um canteiro de obras mais intimista e 
mais próximo de seu público, onde os conteúdos que redimensionaram e 
ainda definem o seu trabalho serão postos a prova, por (pelo menos) mais 
vinte anos de dança.

Dança Doente aborda a dança enquanto pathos, mais especificamente 
enquanto sintoma, alteração da percepção subjetiva do corpo infectado 
pelo mundo e atravessado por forças que o esvaziam e o destituem.
Como ponto de referência tomei de empréstimo o universo do coreógrafo 
Japonês Hijikata Tatsumi: seus escritos, suas imagens e suas danças, 
numa espécie de fantasmagoria revelada entre fascinação e ficção.
Essa obra se organiza como uma patologia dançada por um corpo em 
movimento para fora de si mesmo, uma dança virótica, contagiosa, que 

acontece como premonição de morte, mas apenas e tão somente 
para reafirmar a vida em toda a sua potência.

|

http://www.instagram.com/campo.arte/
http://www.facebook.com/campoartecontemporanea
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mailto:reginaveloso@hotmail.com


 Artista e pesquisadora das artes do corpo, 
Marina Guzzo tem pós-doutorado pelo Departamento de 
Artes Cênicas da ECA-USP e Mestrado e Doutorado em 
Psicologia Social pela PUC-SP. Professora Adjunta da 
Unifesp no Campus Baixada Santista, pesquisadora do 
Laboratório Corpo e Arte e coordenadora do Núcleo 
Interdisciplinar de Dança – N(i)D. Concentra suas 
criações na interface das linguagens artísticas e a 
incerteza da vida contemporânea, misturando dança, 
performance e circo para explorar os limites do corpo e 
da subjetividade nas cidades e na natureza. Sua 
pesquisa está estruturada a partir de 3 eixos: 1) a 
precariedade na arte - que ela possa acontecer em 
qualquer território, sem nenhuma necessidade técnica 
ou espacial; 2) acessibilidade estética - arte para 
todes os públicos, que possa ser assistida e 
compartilhada por todas as idades e classes sociais 3) 
as questões relacionadas ao Antropoceno e os novos 
modos de existir que emergem das mudanças climáticas.
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MAR {UMA DANÇA COM O VENTO}  
2017 – 40 min. – Livre

.

Mar é uma performance de dança e ocupação para áreas 
abertas. É um jogo coreográfico entre o espaço, o vento, as 
pessoas e um grande manto prateado extremamente frágil - 
feito com a união de capas térmicas de resgate. Uma dança de 
risco com a natureza e o artefato, para criar um dispositivo 
de brincadeiras, travessias e utopias, num planeta em 
degradação. 

da
nç

a

Redes:
cargocollective.com/marinaguzzo/

www.facebook.com/NiD-Núcleo-Indisciplinar-de-Dança
 www.instagram.com/ninaguzzo/

Contato:
contato@corporafora.com

Ariane Cuminale  +54 9 11 5730-7341
Gabi Gonçalves +55 11 94174-3067

FICHA TÉCNICA
Direção: Marina Guzzo 
Assistente de direção: Flávia Sá 
Intérpretes-criadores: Anny Rocha, Camila Miranda, Daniele 
Guedes, Flávia Sá, Kidauane Regina, Jonatan Elias José e 
Leandro Soares.
Maquiagem: Guilherme Funari
Figurino: Marina Guzzo e Lenita Tonon
Fotografia: Adilson Felix 
Vídeo: Osmar Zampierri
Produção: NiD e Corpo Rastreado
Plataforma de pesquisa: Laboratório Corpo e Arte.
Difusão: Corpo a Fora |

http://cargocollective.com/marinaguzzo/
https://www.facebook.com/NiD-N�cleo-Indisciplinar-de-Dan�a
https://www.instagram.com/ninaguzzo/
mailto:contato@corporafora.com


 Marina Mathey é multiartista da cena, diretora 
e produtora cultural em díálogo com o audiovisual, a 
música, performance, dança e teatro, prospectando 
possibilidades de resolução e revolução do cistema. É 
uma operária da arte pela vida, e da morte pelo 
renascimento do mundo desilusionado. Formada como 
atriz, Marina vem friccionando as diversas linguagens 
por onde transita. A artista encontra na música e na 
performance seu espaço de criação e comunicação mais 
direto com o público e de maior potência enquanto ato, 
manifesto através de seu corpo e espírito.
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TRAVA 
2018 – 70 min. – 18 anos

.

o Show TRAVA nasce como uma tentativa de direito de 
resposta. Uma mulher, uma travesty que após processos 
constantes de destruição, opressão e mudez, assume o seu 
espaço de voz. No repertório, Chico Buarque, Rômulo Fróes, 
Batatinha, Consuelo Velázquez, Letícia Bassit, entre 
outres, em interpretações que redimensionam os discursos a 
partir de um corpo político, que diz, canta e grita suas 
mazelas e prazeres. Liberar a TRAVA, desfazer os nós e 
dançar com a morte para se reconhecer viva.
*Essa apresentação no Teatro Oficina integrou o 1º Chama 
Festival (realizado pela Casa Chama em 2019), e conta com a 
participação especial de Ava Rocha.

MÚ
SIC

ARedes:
www.facebook.com/marinamatheyyy
www.instagram.com/marinamatheyy
marinamatheyy.wixsite.com/portifolio

Contato:
contato@corporafora.com

Ariane Cuminale  +54 9 11 5730-7341
Gabi Gonçalves +55 11 94174-3067

FICHA TÉCNICA
Performer: Marina Mathey
Bateria: Felipe Chacon
Teclado: Rodrigo Zanettini
Baixo: Breno Barros
Direção geral, roteiro e textos: Marina Mathey
Direção Musical: Felipe Chacon e Rodrigo Zanettini
Arranjos: Marina Mathey, Felipe Chacon, Rodrigo Zanettini e 
Breno Barros
Preparação vocal: Paula Del Rio
Fotos de divulgação: Everton Ferreira
Stylist: Alice Kollwitz
Produção: Corpo Rastreado 
Difusão: Corpo a Fora |

https://www.facebook.com/marinamatheyyy
http://www.instagram.com/marinamatheyy/
https://marinamatheyy.wixsite.com/portifolio
mailto:contato@corporafora.com


 Bailarino, coreógrafo e preparador corporal 
colombiano, formado em dança pela Universidad de 
Antioquia (Medellín), atualmente reside em São Paulo, 
integrando desde 2014 o núcleo artístico Key Zetta e 
Cia com direção de Key Sawao e Ricardo Iazzetta, também 
participa como artista convidado das performances 
JAMZZ, com direção de Cristian Duarte, Grua SETe com 
direção de Jorge Garcia e Osmar Sampieri, e Árvores de 
Clarice lima.

Mauricio floréz
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UM
2017 – 30 min. – Livre

.

UM é uma obra extraordinariamente ordinária que propõe uma 
reflexão sobre o estranho associado ao desconhecido, à 
diferença e à raridade. A peça se debruça sobre as ideias 
mágicas de metamorfoses através do o uso de máscaras. UM é 
uma dança movida pelo desejo de dissolver as fronteiras 
entre feminino e masculino, corpo e espírito, civilizado e 
primitivo, animal e humano. UM é indeterminado, travestido 
e popular.
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Redes:
infomauricioorez.wixsite.com/danza

www.facebook.com/mauricio.f.raigoza
www.instagram.com/mauricio.orez

Contato:
contato@corporafora.com

Ariane Cuminale  +54 9 11 5730-7341
Gabi Gonçalves +55 11 94174-3067

FICHA TÉCNICA
Criação, direção e dança: Mauricio Flórez 
Assistente de direção: Gustavo Miranda  
Criação de trilha sonora: Daniel Tauszig – Participação de 
Leonardo Padovani 
Colaboração artística: Fábio Furtado e Carlos Moreira 
Desenho e operação de luz: Clara Rubim 
Figurino e maquiagem: Beto Souza 
Técnico de som: Adriano Castanheira 
Produção: Corpo Rastreado. 
Difusão: Corpo a fora.

|

https://infomauricioflorez.wixsite.com/danza
https://www.facebook.com/mauricio.f.raigoza
https://www.instagram.com/mauricio.florez_/
mailto:contato@corporafora.com


 Atriz, diretora, produtora, artista gestora. 
Com 40 anos de atuação ininterrupta, participou de 
mais de 60 espetáculos. Entre os mais recentes, como 
atriz e idealizadora, “Murro em ponta de faca”, 
direção de Paulo José (2010/17) e “Para não Morrer”, 
pelo qual recebeu os prêmios Troféu Gralha Azul (2017) 
e SHELL 2019 de Melhor Atriz.

Nena Inoue / Espaço Cênico 
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PARA NÃO MORRER
2017 – 75 min. – 14 anos

Aborda temáticas feministas atreladas a questões políticas, 
em especial da América Latina e traz histórias verídicas de 
distintas mulheres da resistência.
A atriz adota a tradição da oralidade e traz uma narradora 
limitada fisicamente mas que insiste em falar e traz à 
memória grandes feitos contra a opressão: negras, 
indígenas, guerrilheiras, mutiladas, violentadas, 
desaparecidas, mães, avós, filhas e inúmeras mulheres se 
mesclam num clamor que tem urgência em dizer e coragem de 
narrar. O espetáculo traz temáticas feministas atreladas a 
questões políticas, especialmente da América Latina e tem 
dramaturgia de Francisco Mallmann à partir da obra 
“Mulheres”, de Eduardo Galeano e direção de Nena Inoue.
A atriz apresenta uma narradora limitada fisicamente mas que 
insiste em falar, se apropria da palavra e dá voz a muitas 
outras e traz à cena, grandes feitos contra a opressão. É 
sobre as mulheres de ontem e de hoje. Sobre o que está 
adormecido e precisamos despertar e, neste momento de 
retrocessos sociais, mais importante se faz a consciência 
histórica e a memória das lutas e resistência dos povos.
PARA NÃO MORRER é corpo presente. Contragolpe. Exercício de 
Resistência.
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Redes:
www.nenainoue.com/

www.facebook.com/nena.inoue
www.instagram.com/nenainoue/

Contato:
contato@corporafora.com

Ariane Cuminale  +54 9 11 5730-7341
Gabi Gonçalves +55 11 94174-3067

FICHA TÉCNICA
Dramaturgia - Francisco Mallmann (à partir da obra de Eduardo 
Galeano)
Direção/Atuação/Produção - Nena Inoue
Direção de Texto - Babaya
Iluminação - Beto Bruel
Figurino - Carmen Jorge
Cenário - Ruy Almeida
Técnico de Palco /Operador de Luz- Vinícius San |

https://www.nenainoue.com/
https://www.facebook.com/nena.inoue
https://www.instagram.com/nenainoue/
mailto:contato@corporafora.com
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 Original Bomber Crew [OBC] é o elemento 
breaking do grupo piauiense de hip hop Interação Ralé. 
Com participações em festivais, batalhas e encontros 
nacionais e internacionais, é uma organização de 
práticas, pesquisa e produção da cultura Hip Hop. OBC 
se mantem ativo desde 2005 e é referência no Piauí 
sobre trabalho de formação em dança de rua. Atualmente 
ocupa a Casa do Hip Hop em Teresina junto a outros 
artistas da cidade, desenvolvendo criações em 
espetáculos, performances, batalhas, intervenções 
urbana, festivais e oficinas de dança, no Piauí e 
Estados vizinhos. É grupo residente do Campo Arte 
Contemporânea na criação e difusão de “tReta” e, 
atualmente em processo de pesquisa, “Suspeit<”.



tReta
2017 – 50 min. – 16 anos
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A

Redes:
www.facebook.com/campoartecontemporanea

www.instagram.com/campo.arte/
www.instagram.com/demolitionincorporada/

www.demolitionincorporada.com/
www.instagram.com/original_bomber_crew/

www.campoarte.com

Contato:
Regina Veloso – reginaveloso@hotmail.com

Cel. +55 86 9 8841 0604

É um conflito, uma explosão, é um ato premeditado para 
envolver o outro, onde o público se arrisca para fazer a 
selfie do dia.
É testemunha da violência compartilhada, dos corpos 
descartáveis no Brasil. A desigualdade das posições 
sociais e os atritos gerados a partir disso, a parte 
crua das situações, as cores e os valores.
A treta do Palácio do Planalto, a do vizinho, a da 
batalha de breaking.
A treta do Dirceu com as outras quebradas e a nossa 
própria treta que trás a dança como posicionamento no 
mundo.
Os movimentos dessa dança são a expressão de moléculas 
do que de fato acontece, da realidade do corpo e do 
cotidiano. 
Treta é a uma criação do Original Bomber Crew, Teresina 
- Piauí – Brasil.

FICHA TÉCNICA
Uma invasão performática por Original Bomber Crew (PI) 

Concepção: Allexandre Santos e Cesar Costa
Direção: Allexandre Santos
Criação e performance: Allexandre Santos, Cesar Costa, Javé 
Montuchô, Malcom Jefferson, Maurício Pokemon, Phillip Marinho
Concepção musical: César Costa e Javé Montuchô
Coordenação técnica e Desenho de luz: Javé Montuchô
Fotografia: Maurício Pokemon
Assistência administrativa: Humilde Alves
Direção de Produção: Regina Veloso/CAMPO Arte Contemporânea
Agradecimentos: Cleydinha, Neném, Fedó, Jell, Pangu, Pangulim, 
WG, Gui Fontineles e Marcelo Evelin. 

Obra criada em residências de pesquisa e criação na Casa de 
Hip Hop (jul2017, out2018), Espaço Balde(mai2018) e CAMPO Arte 
Contemporânea (ago2017 e jul2018) – Teresina/Piauí.
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 Ricardo Kosovski
 Doutor em Comunicação e Cultura pela ECO/UFRJ, 
dedicando-se ao magistério como Prof. Associado IV da 
Escola de Teatro e da Pós Graduação em Artes cênicas da 
UNIRIO. Pós doutorado realizado na UNICAMP em 
2017/2018. É ator, pesquisador, performer e diretor 
teatral. Seus trabalhos mais recentes em teatro como 
ator foram os seguintes: Doppelganger de Domingos 
Oliveira (2014/16), “Boa Noite Professor” de Lionel 
Fischer e Julia Stockler (2016), “Tripas” de Pedro 
Kosovski  ( 2017/2020) , “Maracanã” de Moacir Chaves ( 
2018/2020) . Vencedor do Prêmio Shell de melhor ator 
2020 por “Maracanã”. Vencedor do Prêmio Shell Inovação 
2018 e  Prêmio Questão de Crítica 2018 por “Tripas”       
                                                                                                                                                
 Pedro Kosovski
 Dramaturgo, diretor teatral e professor de 
artes cênicas. Em 2005, funda em parceria com Marco 
André Nunes a Aquela Cia. de Teatro. Realizou mais de 
20 peças que foram apresentadas nos principais 
festivais do Brasil, em Portugal, Colômbia e, em 2021, 
na França. As peças que formam a “trilogia da cidade”, 
Cara de Cavalo, Caranguejo Overdrive, Guanabara 
Canibal estão publicadas pela editora Cobogó.

Pedro e Ricardo Kosovski  
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TRIPAS
2017 – 60 min. – 16 anos

Um pai e um filho atrelados pelas próprias vísceras, 
enrolados pela necessidade de criar e romper as fronteiras 
da vida privada. Para além do laço genético, da função 
familiar ou do simples relato confessional, TRIPAS fabula 
um território onde o entrelaçamento dos fios de vida de um pai 
e de um filho ainda é possível: o próprio teatro.
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Redes:
www.facebook.com/pedro.kosovski

www.facebook.com/kosovski.ricardo
www.instagram.com/kosovskipedro/

www.instagram.com/ricardokosovski/

Contato:
contato@corporafora.com

Ariane Cuminale  +54 9 11 5730-7341
Gabi Gonçalves +55 11 94174-3067

FICHA TÉCNICA
Texto e Direção: Pedro Kosovski 
Atuação: Ricardo Kosovski 
Músico e Operação de som: Pedro Nêgo Cenário e 
Figurino: Lídia Kosovski 
Adereços: Alexandre Guimarães 
iluminação: Paulo Denizot e Renato Machado 
Direção Musical: Felipe Storino 
Direção de Movimento: Toni Rodrigues 
Interlocução Artística: Renato Ferracini 
Assistência de Direção: Julia Stockler Fotos, 
Vídeo e Registro: Lourenço Monte-Mór 
Direção de Produção: MS Arte & Cultura | Aline Mohamad e 
Gabriel Salabert 
Realização: Ricardo e Pedro Kosovski
Difusão: Corpo a fora. |

https://www.facebook.com/pedro.kosovski
https://www.facebook.com/kosovski.ricardo
https://www.instagram.com/kosovskipedro/
https://www.instagram.com/ricardokosovski/
mailto:contato@corporafora.com


 Solo do artista Pedro Vilela, com texto do 
premiado dramaturgo Alexandre dal Farra (Prêmio Shell 
de Dramaturgia em 2012). Ao longo dos últimos anos 
estes dois artistas investigaram o comércio sobre a fé 
no Brasil, a partir da compreensão dos processos de 
espetacularização nas doutrinas neopentecostais.

 Ser brasileiro é ser espiritualmente receptivo. 
Alguns traços dão ao Brasil um caráter distintivo em 
suas diversas formas de cristianismo. O país possui: a 
maior população católica da terra, o maior número de 
grupos pentecostais do mundo, mais simpatizantes das 
religiões mediúnicas do que qualquer outra nação, a 
maior representação protestante da América Latina e a 
Umbanda, uma religião unicamente brasileira. Para 
além desta lista, o Brasil tem sido o lar de uma das 
maiores versões mundiais do novo pentecostalismo.

 O crescimento dos movimentos religiosos de 
inspiração neopentecostal no mundo é um dos fenômenos 
culturais mais surpreendentes da atualidade. De um 
contingente que se apresentava como uma subcultura 
avessa à exposição pública e auto-enclausurada, hoje 
sua presença se destaca não apenas no que diz respeito 
ao contingente numérico, mas principalmente por sua 
visibilidade nos meios de comunicação de massa e na 
ocupação de espaços de poder, como na esfera pública.

Pedro vilela  RE
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ALTÍSSIMO
2017 – 50 min. – 16 anos

Solo do artista Pedro Vilela, com texto do premiado 
dramaturgo Alexandre dal Farra (Prêmio Shell de Dramaturgia 
em 2012). Ao longo dos últimos anos estes dois artistas 
investigaram o comércio sobre a fé no Brasil, a partir da 
compreensão dos processos de espetacularização nas 
doutrinas neopentecostais.

tea
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oRedes:
www.tremafestival.com.br

facebook.com/tremaplataforma
faceboook.com/tremafestival

Contato: 
Pedro Vilela - tremaplataforma@gmail.com

Cel. +35 1936316166

FICHA TÉCNICA
Encenação e atuação: Pedro Vilela
Dramaturgia: Alexandre Dal Farra
Assistente de encenação: Thiago Liberdade
Consultoria de encenação: Marcondes Lima
Cenografia, desenho de luz e som: Pedro Vilela
Design gráfico: Thiago Liberdade
Produção: Mariana Rusu
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 O Pigmalião é uma companhia de teatro de bonecos 
contemporâneo, que conjuga artes visuais e artes 
cênicas para criar espetáculos questionadores sobre 
filosofia, ética, política, moral e costumes. O grupo 
tem focado suas pesquisas técnicas na utilização de 
marionetes de fios, bonecos de manipulação direta, 
máscaras e na relação entre  ator e bonecos. Suas 
práticas de manipulação e construção buscam o 
realismo, para criar a ilusão de vida nos bonecos, pois 
o grupo acredita que é esse o modo de se conseguir 
cativar a atenção do público e, alcançando isso, 
conseguirá abordar com profundidade e pertinência 
questões humanas profundas.
  
      A Filosofia na Alcova é uma livre adaptação da 
obra homônima de Marquês de Sade. O espetáculo utiliza 
uma técnica de manipulação que permite movimentos 
precisos e realistas às marionetes de fios. Reunindo no 
palco seis atores que manipulam e interagem com os 
bonecos, a encenação descreve a educação sexual da 
linda e jovem Eugénie, sob os princípios e a ótica de 
seus singulares tutores Saint-Ange e Dolmancé. 
Entremeando discursos filosóficos sobre sexualidade, 
religião e os costumes, os mestres depravados levam ao 
extremo suas lições práticas e teóricas, defendendo o 
prazer acima de qualquer regra ou lei. A Filosofia na 
Alcova convida o público à reflexão, conjugando humor, 
sensualidade, terror e piedade, buscando a função mais 
importante do teatro: a catarse. "

Pigmali�Ao escultura que mexe  
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A FILOSOFIA NA ALCOVA 
2011 – 75 min. – 18 anos

As marionetes aqui não têm limites: sexo, violência e todo 
tipo de questionamento religioso e moral fazem desse 
espetáculo um forte catalisador de questionamentos e 
reflexões. Adaptação do polêmico Marquês de Sade escrita há 
mais de duzentos anos, mas que continua a chocar por suas 
perversões aos bons costumes.

tea
tr

oRedes:
www.pigmaliao.com/ 

www.facebook.com/pigmaliao/
www.instagram.com/pigmaliao/

Contato:
Eduardo Felix - grupopigmaliao@gmail.com

Cel. +55 31 98871-3059

FICHA TÉCNICA
Direção e adaptação: Eduardo Felix
Elenco: Andreia Duarte, Aurora Majnoni, Eduardo Felix, Igor 
Godinho, Mariliz Schrickte e Sara Pinheiro.
Trilha Sonora: Eduardo Felix
Iluminação: Felipe Cosse

A FILOSOFIA NA ALCOVA 
2011 – 75 min. – 18 anos

As marionetes aqui não têm limites: sexo, violência e todo 
tipo de questionamento religioso e moral fazem desse 
espetáculo um forte catalisador de questionamentos e 
reflexões. Adaptação do polêmico Marquês de Sade escrita há 
mais de duzentos anos, mas que continua a chocar por suas 
perversões aos bons costumes.
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Redes:
www.pigmaliao.com/ 

www.facebook.com/pigmaliao/
www.instagram.com/pigmaliao/

Contato:
Eduardo Felix - grupopigmaliao@gmail.com

Cel. +55 31 98871-3059

FICHA TÉCNICA
Direção e adaptação: Eduardo Felix
Elenco: Andreia Duarte, Aurora Majnoni, Eduardo Felix, Igor 
Godinho, Mariliz Schrickte e Sara Pinheiro.
Trilha Sonora: Eduardo Felix
Iluminação: Felipe Cosse
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 A TRANSPOLOGIA de uma TRANSPÓLOGA 
Renata Carvalho - atriz, diretora, dramaturga e 
transpo�loga. Graduanda em Ciências Sociais.         
 No ano de 2007 se torna Agente de Prevenção 
Voluntária pela Secretaria Municipal de Saúde de 
Santos em ISTs, HIV/AIDS,Tuberculose e Hepatites e 
passa a trabalhar com travestis e mulheres trans na 
prostituição, com suas pares tem o percebimento 
travesti e transiciona.
 Como Agente de Prevenção, por 11 anos, começa a 
estudar  e pesquisar sobre corpos travestis e 
trans, inicialmente mais voltado para a área da saúde. 
Além de entregar insumos (camisinhas, gel, folders) em 
cines pornôs, ruas de prostituição, casas de 
cafetinas, praças, hotéis, pensões, banheiros 
públicos, no Cais e testagens na rua. 
 Participa de congressos, palestras, grupos de 
discussão, reuniões e encontros pelo Brasil.
No teatro passa a não conseguir mais papéis 
masculinos, devido sua feminilidade fora dos palcos. 
Em 2002 funda a Cia. Ohm de Teatro e passa para direção 
de espetáculos. Sua transição/percebimento acontece 
na direção em 2007. 
 Em 2012, eu volta aos palcos como atriz, no solo 
“Dentro de mim mora outra”. contando sua vida e 
travestilidade.
 Suas pesquisas sobre a corporeidade travesti 
foram alargando para as artes e passa a pesquisar 
histórias, livros, relatos, reportagens, biografias, 
filmes, documentários, matérias de jornais e revistas, 
assim como trabalhos acadêmicos e interdisciplinares.
 Este estudo, Renata chama de “Transpologia", 
uma antropologia Trans.
 Em 2016 estreia o solo “O evangelho segundo 
Jesus, Rainha do céu” interpretando Jesus de Nazaré e 
começa a receber ataques.
 Funda em 2017 o MONART (Movimento Nacional de 
Artistas Trans) e cria o “Manifesto Representatividade
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MANIFESTO TRANSPOFÁGICO 
2019 – 60 min. – 18 anos
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FICHA TÉCNICA
Dramaturgia e atuação: Renata Carvalho 
Direção: Luiz Fernando Marques 
Iluminação: Wagner Antônio
Vídeo Arte: Cecília lucchesi 
Adaptação de luz e operação: Juliana Augusta 
Produção: Corpo Rastreado
Co-produção: MITsp e Risco Festival. 
Difusão: Corpo a Fora

Manifesto Transpofágico é a transpofagia da transpologia de 
uma transpóloga.
“Hoje eu resolvi me vestir com a minha própria pele. O meu 
corpo travesti”. Renata “se veste” com seu próprio corpo 
para narrar a historicidade da sua corporeidade. Renata se 
alimenta da sua “transcestralidade”. Come-a, digere-a. Uma 
transpofagia. O Corpo Travesti como um experimento, uma 
cobaia. Um manifesto de um Corpo Travesti. Letreiro pisca 
TRAVESTI. TRAVESTI. TRAVESTI. tea

tr
o

Redes:
www.corporastreado.com/renatacarvalho
www.facebook.com/renatacarvalhoteatro

www.instagram.com/renatacarvalhoteatro

Contato:
contato@corporafora.com

Ariane Cuminale  +54 9 11 5730-7341
Gabi Gonçalves +55 11 94174-3067

|

Trans” - que visa que artistas trans interpretem personagens trans e 
que sejam incluídes corpos travestis e trans nos espaços de criação 
artística. E o COLETIVO T (1º coletivo artístico formado integralmente 
por artistas trans). 
 “O evangelho segundo Jesus, Rainha do céu”, já sofreu cinco 
censuras desde sua estreia - duas judiciais (cidades de Jundiaí e 
Salvador) e três por motivos políticos-religiosos (cidades do Rio de 
Janeiro, Garanhuns e Recife).
Mas o que leva esse ódio ao corpo travesti? 
 O corpo travesti é revestido de marcas, lendas, estigmas, 
estereótipos, patologia, criminalizado, endemoniado, sem Deus que 
corroboram para a exclusão, a vergonha, a violência, o encarceramento 
em massa, a censura e o punitivismo dessas vivências. Fenômenos 
causados pela construção social, midiática e carnavalesca que permeia 
o imagético do senso comum.
 Manifesto Transpofágico propõe evidenciar, colocar em pauta, em 
discussão, em debate, pôr luz nessas questões. Na busca da 
naturalização e humanização desses corpos.
 Transpofágico porque Renata se alimenta dessas questões, faz a 
digestão, e devolve/fala/grita/sussurra na forma de um manifesto 
artístico de uma travesti de e para o teatro.
 Manifesto Transpofágico – a transpofagia da transpologia de uma 
transpóloga.

https://www.corporastreado.com/renatacarvalho
https://www.facebook.com/renatacarvalhoteatro
https://www.instagram.com/renatacarvalhoteatro/
mailto:contato@corporafora.com


 Renato criou espetáculos para a Royal 
Shakespeare Company, The Roundhouse, LIFT, 
Circolombia. a Bienal Internacional de Artes de 
Marselha, National Theatre of Scotland, o Festival 
Internacional de Leicester, União Européia e Unicef. 
Dirigiu projetos na Índia, Berlim, Tanzânia, Quênia, 
Egito, Paris, Nova Iorque, Edimburgo, Estocolmo, 
Budapeste e Colômbia.  

 Foi diretor artístico da organização Street 
Child United, e do Circus Incubator, colaboração entre 
França, Finlândia, Suécia, Espanha, Canadá e Brasil.
Em 2016, fundou o NAI – Núcleo de Artes Integradas, no 
Brasil, onde criou “Before Everything Ends” para o 
Festival Home/Away em Glasgow, “S'Blood”, indicado ao 
Shell-RJ de 2018, na categoria Inovação, e “Entre 
cinzas, ossos e elefantes”.

 Dirigiu “Ayrton Senna” e “O Meu Destino é Ser 
Star” com a Aventura Entretenimento, e em 2019, “Eu, 
Moby Dick”, recebendo 16 indicações nas mais 
importantes premiações do país, ganhando o Prêmio 
Cesgranrio de Teatro de melhor cenografia.
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EU, MOBY DICK  
2019 – 90 min. – 16 anos

tea
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oRedes:
www.pigmaliao.com/ 

www.facebook.com/pigmaliao/
www.instagram.com/pigmaliao/

Contato:
Eduardo Felix - grupopigmaliao@gmail.com

Cel. +55 31 98871-3059

FICHA TÉCNICA
Direção: Renato Rocha
Dramaturgia: Pedro Kosovski, a partir da obra-prima de Herman 
Melville
Assistência de direção: Rafaela Amodeo
Elenco: Márcio Vito, Gabriel Salabert, Kelzy Ecard e Noemia 
Oliveira
Figurinos: Tarsila Takahashi
Cenário: Bia Junqueira
Iluminação: Renato Machado
Produção: Carla Torrez Azevedo e Fernanda Alencar
Realização e Produção: MS Arte e Cultura
Produção Associada: Corpo Rastreado
Difusão: Corpo a Fora

“Eu, Moby Dick” é um espetáculo de extrema poesia visual que 
levará o público a uma experiência imersiva, multimídia e 
sensorial. Com direção e idealização de Renato Rocha, a 
montagem/instalação transforma o palco numa plataforma 
multidisciplinar, inspirada no imaginário provocado pela 
obra de Herman Melville, Moby Dick.

tea
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oRedes:
www.instagram.com/eumobydick/

Contato:
contato@corporafora.com

Ariane Cuminale  +54 9 11 5730-7341
Gabi Gonçalves +55 11 94174-3067
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 O Teat(r)o Oficina completou sessenta e um anos 
em 2019 em plena atividade artística e social. Surgido 
em 1958, passou por diversas fases; a 
profissionalização a partir de 1961; o fim da década de 
60, quando foram encenadas obras que revolucionaram a 
dramaturgia brasileira como “Pequenos Burgueses” de 
Gorki e “O Rei da Vela” de Oswald de Andrade; o exílio 
entre 1974 e 1979, trabalhando em Portugal, 
Moçambique, França e Inglaterra produzindo obras 
cinematográficas como o “25”, que narra a libertação do 
país africano e “O Parto” sobre a Revolução dos Cravos. 
Em 1979, o grupo reúne-se em São Paulo e durante dez 
anos trabalha para levantar o novo teatro, com projeto 
de Lina Bo Bardi e Edson Elito, aberto em 1993, com 
“Hamlet” de Shakespeare, seguida por “Bacantes” de 
Eurípides, realizadas à moda de Óperas de Carnaval. No 
início do século XXI o Oficina dá nova virada com o 
trabalho de transversão de “Os Sertões”, de Euclides 
da Cunha, para o teatro e cinema e abre-se ainda mais 
para a valência social. Questões de educação, 
urbanismo e comunicação – a cultura tratada como 
infraestrutura – passam a ser trabalhadas com vigor e 
profundidade pelo grupo. Nasce, nessa época, o 
Movimento Bixigão - trabalhos artísticos realizados 
com as crianças e jovens em situação de risco social, 
no bairro do Bixiga - e a companhia e público tornam-se 
heterogêneos.
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o p

au
lo

 (S
P)

~~



BACANTES  
2016 – 295 min. – 18 anos

tea
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oRedes:
www.pigmaliao.com/ 

www.facebook.com/pigmaliao/
www.instagram.com/pigmaliao/

Contato:
Eduardo Felix - grupopigmaliao@gmail.com

Cel. +55 31 98871-3059

FICHA TÉCNICA
Texto: Eurípedes | Versão Brazyleira: Catherine Hirsch, Denise 
Assunção, Marcelo Drummond, Zé Celso Martinez Correa | Tradução 
para o inglês / legendas: Ana Hartmann | Direção e Música: José 
Celso Martinez Correa | Conselheira Poeta: Catherine Hirsch | 
Direção Musical: Marcelo Pellegrini e Guilherme Cazalvara Chicão 
| Dionysio: Marcelo Drummond | Penteu: Fred Steffen | Tirézias: Zé 
Celso Martinez Correa | Semele: Camila Mota | Zeus: Sergio Siviero 
| Kadmos: Ricardo Bittencourt | Hera: Vera Barreto Leite | Rheia e 
Coriféria Negra: Carina Iglesias | Agave e Moira Corta Vida: Joana 
Medeiros | Autonoe e Moira Puxa Vida: Letícia Coura | Hino e Moira 
Tece Vida: Mariana de Moraes | Pã: Roderick Himeros | Ganimedes: 
Otto Barros; Roderick Himeros | Ampelos: Lucas Andrade |  Cupido: 
Kael Studart | Mensageiro I: Roderick Himeros | Mensageiro Ii: 
Marcio Telles | Comandante da tropa de elite: Tony Reis | Harmonia 
e Paz: Camila Guerra | Afrodita: Márcio Telles | Artemis: Wallace 
Ruy | Coripheia: Sylvia Prado | Touro Enfurecido: Cyro Morais | 
Adoração: Vera Barreto Leite | Bacantes: Camila Guerra, Carolina 
Castanho, Clarisse Joahansson, Danielle Rosa, Fernanda Taddei, 

O rito vive a chegada de Dionyzio, filho de Zeus e da mortal 
Semelle, em sua cidade natal, TebaSP, que não o reconhece 
como Deus. Trava-se o embate entre o mortal Penteu, filho de 
Agave, que, através de um golpe de estado, tomou o poder do 
avô, o Governador Kadmos e tenta proibir a realização do 
Teatro dos Ritos Báquicos oficiados por Dionyzio e o Coro de 
Sátiros e Bacantes nos morros da cidade.

tea
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oRedes:
www.teatrocina.com.br

Facebook / Instagram: @ocinauzynauzona

Contato:
Camila Mota - camilamota74@gmail.com

Cel.: +55 98756.0600

Marina Wisnik, Nash Laila, Wallace Ruy | Satyros & Coro De Penteu: 
Cyro Morais, Kael Studart, Leon Oliveira, Lucas Andrade, Roderick 
Himeros, Rodrigo Andreolli, Sergio Siviero, Tony Reis | Banda 
Antropófaga: Guilherme Cazalvara (Bateria E Trompete), Mali 
Sampaio (Baixo Elétrico), Ito Alves (Percussão), Chicão (Piano E 
Teclados), Moita (Guitarra Elétrica) | Sonoplasta: Dj Jean Carlos 
| Cinema Ao Vivo: Igor Marotti (Diretor De Fotografia, Câmera), 
Cafira Zoé (Câmera), Pedro Salim (Corte De Mesa, Vídeo Mapping)

|
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 Thiago Granato é um artista da dança brasileiro 
que se dedica a criar coreografias com o potencial de 
desenvolver diferentes formas de abordar o movimento. 
Suas produções são resultados de processos que 
insistem em promover experiências de transformação 
política através da inovação estética. Seus trabalhos 
foram apresentados em países da América do Sul, 
Europa, Oriente Médio e Ásia. Participou do programa 
NPP - New Performative Practices, mestrado em 
Coreografia pela UNIARTS (Estocolmo/Suécia, 2017-
2019). Ele mora em Berlim (Alemanha). Trança é o 
segundo solo de uma trilogia produzida por uma 
pesquisa coreográfica desenvolvida em diferentes 
colaborações imaginárias entre coreógrafos mortos, 
vivos e que ainda não nasceram. Esta trilogia faz parte 
do projeto COREOVERSAÇÕES, que integra pesquisa, 
criação, produção e formação.

 O projeto COREOVERSAÇÕES tem como objetivo 
principal criar uma rede de relações entre os artistas 
participantes e o público, capacitando discussões 
sobre história, herança, autoria, propriedade, 
tradução, transmissão, incorporação e presença na 
dança contemporânea. Este trabalho foi indicado ao 
Prêmio APCA 2016 nas categorias Revelação e Melhor Luz 
(André Boll).
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TRANÇA  
2016 – 50 min. – Livre

tea
tr

oRedes:
www.pigmaliao.com/ 

www.facebook.com/pigmaliao/
www.instagram.com/pigmaliao/

Contato:
Eduardo Felix - grupopigmaliao@gmail.com

Cel. +55 31 98871-3059

FICHA TÉCNICA
Concepção, Direção, Coreografia e Performance: Thiago Granato
Coreógrafos Convidados: Cristian Duarte e João Saldanha.
Assistência de Direção: Sandro Amaral.
Trilha Sonora: Márcio Vermelho.
Criação de Luz: André Boll.

Trança é um convite para uma jornada sensorial onde som, luz 
e movimento se entrelaçam e se ramificam sobre superfícies 
insólitas em tempos vertiginosos.
Através de uma coreografia de mãos, Thiago Granato acelera 
processos de transformação onde diferentes forças são 
traduzidas em signos, promovendo uma investigação sobre o 
poder do corpo em criar contextos onde ele possa detectar 
novos modos de habitar, comunicar, transitar e se 
reinventar.

da
nç

aRedes:
www.thiagogranato.com/

www.facebook.com/granthiago

Contato:
Sandro Amaral - samaral2001@hotmail.com

Cel.: +49 170 5268067

|
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 ultraVioleta_s é um grupo composto por três 
mulheres que atuam em diferentes áreas: atrizes, 
gestoras, diretoras artísticas, iluminadoras, 
editoras de vídeo e fotógrafas. Interessadas na 
intersecção de diferentes linguagens artísticas, hoje 
investigam a relação entre teatro, arte tecnologia, 
programação, vídeo arte e videogame. Tematicamente as 
integrantes se debruçam, atualmente, em questões 
ligadas a formas não hegemônicas de existência na 
Terra, sendo elas humanas, vegetais ou animais e pelo 
tema do trabalho em consonância com a vigilância 
digital, Big Data e Data Commons, para criarem suas 
obras. 

 Mas tudo começou bem diferente, a companhia 
surgiu em 2007 chamada Academia de Palhaços na UNICAMP 
e por sete anos pesquisou a linguagem do palhaço e do 
circo teatro brasileiro. Em 2016, com a criação do 
espetáculo Adeus, Palhaços Mortos, o grupo 
ressignificou o mergulho no teatro popular e 
verticalizou a intersecção entre teatro e artes 
visuais. Em 2019, criou o espetáculo Há Dias Que Não 
Morro que desdobrou a mesma busca estética ao discutir 
os aprisionamentos contemporâneos e colocou em cena 
uma dramaturgia inédita. O espetáculo estreou no 
Festival Internacional de Antália, na Turquia e teve 
temporada de estreia no Brasil no Sesc Pompeia. Com 
carreira internacional marcada também pela 
participação no World Stage Design em Taiwan, em 2017, 
em outros dois festivais de teatro na Turquia, em 2018, 
(Trabzon e Antália) e alguns prêmios acumulados 
(Shell, APCA, Aplauso Brasil e outros), o grupo busca 
provocar fissuras artísticas no cotidiano que 
desequilibrem o espectador e lembrem-no de sua 
condição humana.
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HÁ DIAS QUE NÃO MORRO   
2019 – 40 min. – 16 anos

FICHA TÉCNICA
Idealização: ultraVioleta_s 
Direção e Concepção: Aline Olmos, José Roberto 
Jardim, Laíza Dantas e Paula Hemsi 
Texto: Paloma Franca Amorim
Dramaturgia: Aline Olmos, Laíza Dantas, José Roberto 
Jardim, Paula Hemsi e Paloma Franca Amorim 
Encenação: José Roberto Jardim 
Elenco: Aline Olmos, Laíza Dantas e Paula Hemsi 
Técnico de Som: Murilo Gil 
Técnica de Luz: Paula Hemsi 
Técnica de Vídeo: Laíza Dantas 
Técnica de Palco: Aline Olmos 
Produção: ultraVioleta_s e Corpo Rastreado
Fotos: Paula Hemsi 

Três mulheres. Um jardim artificial. Uma rotina sem 
acidentes ou perigos. Porém algumas coisas ao seu 
redor as fazem perceber que esse mundo ideal tem 
também seus limites. Por que as flores não crescem? 
Por que os dias são tão curtos? O que há para além do 
jardim? 
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oRedes:
www.pigmaliao.com/ 

www.facebook.com/pigmaliao/
www.instagram.com/pigmaliao/

Contato:
Eduardo Felix - grupopigmaliao@gmail.com

Cel. +55 31 98871-3059 tea
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Redes:
www.ultravioletas.com

www.facebook.com/ultravioletas.com.br/
www.instagram.com/ultravioleta__s/

Contato:
contato@corporafora.com

Ariane Cuminale  +54 9 11 5730-7341
Gabi Gonçalves +55 11 94174-3067

FICHA TÉCNICA
Idealização e Game Design: ultraVioleta_s 
Realização e roteiro: Aline Olmos, Laíza Dantas, Paula Hemsi 
e Tetembua Dandara
Atuação vídeos: Laíza Dantas e Tetembua Dandara
Trilha Sonora: Paula Mirhan
Edição de vídeos e teasers: Laíza Dantas
Programação e level design: Paula Hemsi e Vinicius Scorza
Ilustração: Alexandre de Melo Dantas
Imagens de divulgação: Murilo Chevalier
Imagem de capa e identidade visual: Renan Marcondes
Game engine: RPG Maker
Coordenação de Produção e Parcerias: Aline Olmos  
Consultoria de Parcerias: Hilary Jo Caldis
Produção: ultraVioleta_s, Tetembua Dandara e Corpo Rastreado
Artistas convidades com obras no game :
Carla Massa: série aquarela sobre papel "quarenTena"
Bruta Flor Filmes: Tentativas de Ignição, imagens do vídeo 
"Floresta e Marielle Presente" e caminhos da Bolívia no sonho 
"Um sonho bom"
Eduardo Bordinhon: foto analógica cidade de ponta cabeça vista 
da janela da casa e vídeo Trabalhadores ao mar (super8)

ÔMA   
2020 – até 120 min. – Livre

Define-se Ôma como um jogo de videogame teatral que nasce da 
necessidade de reinventar formas artísticas baseadas no 
encontro, em um mundo sucumbido pela pandemia. O projeto 
idealizado pelas artistas da companhia ultraVioleta_s 
(Aline Olmos, Paula Hemsi e Laíza Dantas) e desenvolvido por 
elas juntamente com a artista convidada Tetembua Dandara, 
foi selecionado pelo edital Arte Como Respiro, lançado pelo 
Itaú Cultural com foco em apoiar projetos que fizessem 
proposições artísticas ligadas às artes cênicas de maneira 
virtual, durante o confinamento.
Quem joga precisa escolher entre dois avatares: a Lala ou a 
Tetê e o jogo se passa na casa de cada uma delas, durante a 
quarentena. Esses avatares são a versão digital 
respectivamente das atrizes Laíza Dantas e Tetembua Dandara 
que aparecem em diversos vídeos que são revelados a quem 
joga quando interage-se com os móveis e objetos da casa. 

|
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 Vanessa Nunes é de Teresina, Piauí, Brasil. 
Bailarina, coreógrafa, professora de dança e 
estudante de Ciências Sociais na Universidade 
Estadual do Piauí. Esteve como artista residente no 
espaço Campo Arte Contemporânea em Teresina-PI ( 
Brasil), local gerido pelo coreógrafo Marcelo Evelin 
(Demolition Incorporada) e a produtora Regina Veloso 
em Teresina-PI. Espaço no qual encontrou a liberdade 
de mergulhar em suas próprias inquietações e produções 
artísticas. Vanessa Nunes é jovem criadora e tem se 
relacionado de uma forma mais próxima com as artes 
visuais na tentativa de compreender melhor a camada 
poética-estética existente em seus desejos em dança. 
Trabalhou como bailarina em uma companhia de dança 
local, Balé da Cidade de Teresina onde pode aprofundar 
estudos de técnicas de dança.

 Arthur Doomer nasceu e mora em Teresina (PI), 
onde começou sua produção artística com desenho e 
ilustrações. Em seguida, expandiu seu campo de atuação 
para um tipo de criação mais híbrida, entre a street-
art e processos de pesquisa compartilhada.
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NEBULOSA  
2017 – 30 min. – 18 anos

tea
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oRedes:
www.pigmaliao.com/ 

www.facebook.com/pigmaliao/
www.instagram.com/pigmaliao/

Contato:
Eduardo Felix - grupopigmaliao@gmail.com

Cel. +55 31 98871-3059

FICHA TÉCNICA
Performance: Vanessa Nunes
Criação Compartilhada: Arthur Doomer e Vanessa Nunes
Produção: Arthur Doomer / Escuro
Fotografia: Adaeze Aninweze

Nebulosa é a materialidade cênica de uma pesquisa em torno 
do preto: da cor da luminosidade, da pele, da ancestralidade 
e dos deslocamentos diaspóricos. Um solo em dança. Um 
trabalho colaborativo entre a performer Vanessa Nunes e o 
artista visual Arthur Doomer que se iniciou durante a 
residência artística Borrão, no espaço cultural Campo Arte 
Contemporânea, em Teresina, Piauí, em 2017.

da
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aRedes:
nebulosa.vanessanunes.org/

Contato:
Vanessa Nunes - contato@vanessanunes.org

Cel. +55 86 9423-0438
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 Após a sua formação em letras (1993-1998), 
Wagner Schwartz (Volta Redonda, Rio de Janeiro, 1972) 
participa de grupos de pesquisa e experimentação 
coreográfica na América do Sul e na Europa. Autor de 
nove criações desde 2003, recebeu, entre outros, o 
prêmio APCA 2012 de “Melhor projeto artístico” por 
Piranha, e foi selecionado pelo programa Rumos Itaú 
Cultural Dança em 2000, 2003, 2009 e 2014. Seus 
projetos são citados em publicações como O fazer-dizer 
do corpo: dança e performatividade, de Jussara 
Sobreira Setenta, 2008, ou Am Rand der Körper: 
Inventuren des Unabgeschlossenen im zeitgenössischen 
Tanz (À borda do corpo: inventários da dança 
contemporânea inacabada), de Susanne Foellmer, 2009. 
Foi curador da 10ª Bienal Sesc de Dança, colaborador 
internacional do Festival Contemporâneo de Dança, em 
São Paulo, e artista residente do Festival de Teatro de 
Curitiba. Trabalhou como intérprete para o coreógrafo 
Rachid Ouramdane, para o diretor de teatro Yves-Noël 
Genod, para o artista Pierre Droulers e para os 
cineastas Judith Cahen e Masayasu Eguchi. Sua última 
criação A Boba, estreou na Mostra Internacional de 
Teatro de São Paulo, MIT-SP e Playlist, criado em 
parceria com o coreógrafo Lorenzo De Angelis, no 
festival Camping, no Centre National de la Danse, 
França. Em 2018, seu primeiro livro de ficção, Nunca 
juntos mas ao mesmo tempo, foi publicado pela Editora 
Nós. Vive e trabalha em São Paulo e Paris.
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TRANSOBJETO   
2004 – 40 min. – 12 anos

tea
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oRedes:
www.pigmaliao.com/ 

www.facebook.com/pigmaliao/
www.instagram.com/pigmaliao/

Contato:
Eduardo Felix - grupopigmaliao@gmail.com

Cel. +55 31 98871-3059

FICHA TÉCNICA
Concepção e performance: Wagner Schwartz
Direção técnica, iluminação: (2004) Alexandre Molina, (2014) 
Diego Gonçalves
Objetos: Caroliny Pereira, Fauster Martins, Ciro Schu
Remontagem (2014): Ana Teixeira, Cláudia Müller
Produção: Corpo Rastreado 
Difusão: Corpo a Fora. 

Um homem-placa entra em cena, fica nu, vira bicho, artista e 
modelo, canta, bebe, dança e fuma um cigarro. Se essa 
história fosse um poema, ele seria modernista; se fosse um 
espetáculo, ele seria ativista; se fosse música, ela seria 
tropicalista; e, se a história fosse verdade, o homem 
estaria solto pelas ruas do Brasil.

DA
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Redes:
www.wagnerschwartz.com/

www.facebook.com/WagnerSchwartz
www.instagram.com/wagner.schwartz/

Contato:
contato@corporafora.com

Ariane Cuminale  +54 9 11 5730-7341
Gabi Gonçalves +55 11 94174-3067
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Uma ação da Corpo a Fora

Junte de: 
Canal Aberto, Casarini Produções, Corpo Rastreado, Ecum, 
Junta - Festival Internacional de Dança, Manga de Vento, 
MITsp, Périplo produções e Trema Festival.

Equipe Corpo a Fora:
Ariane Cuminale, Gabi Gonçalves, Graciane Diniz, Pedro 
Freitas, Rodrigo Fidelis e Thaís Venitt.

Equipe book: 
Ariane Cuminale, Danusa Carvalho, Gabi Gonçalves, Murilo 
Chevalier, Rebecca Leão, Rodrigo Fidelis e Thaís Venitt.

 KOMBI: Fragmentos de um imaginário tropical




