


Ficar horas e horas treinando,
Isso é compromisso.
Ficar anos e anos,
Isso é entrega.

Luisa Borges e Maria Eduarda
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Pode entrar, o teatro é seu!
ter acesso à arte e cultura é um direito de todo cidadão brasileiro, e 

através da Mostra Brasileira de Dança (MBd) podemos contribuir para 
transformar este ideal em realidade. de 27 de julho a 15 de agosto de 2015 
teremos cerca de 50 atividades culturais para públicos de todas as idades 
espalhados em nove equipamentos culturais. toda programação peda-
gógica é gratuita e você ainda pode conferir alguns espetáculos de graça, 
na área de eventos do shopping rioMar. as apresentações em casas de 
espetáculos são oferecidas ao preço máximo de r$ 20,00 (vinte reais).  

a cada ano a MBd firma a sua importância no cenário cultural bra-
sileiro pela incessante busca em impulsionar cada vez mais a economia 
deste setor, contemplando profissionais de vários estados brasileiros e 
preservando a identidade do nosso país. o projeto, atento às necessidades 
do público e do mercado, busca sempre promover melhorias. Com muito 
orgulho, registramos a permanência do programa de estímulo à mobili-
dade urbana, realizado em parceira com a ameciclo; e o mecanismo de 
recebimento eletrônico dos projetos das companhias que participam do 
evento, assim contribuindo com a redução do desmatamento. destaca-
mos ainda que a MBd está no calendário anual de eventos culturais da 
cidade do recife, e é Integrante da rede nordeste de dança (renda), que 
promove em 2015 a circulação de três companhias brasileiras nos esta-
dos da PB, rn, Ba e Pe. 

Mesmo em meio a crises éticas e exemplos de intolerância racial e 
religiosa, não podemos perder a esperança e precisamos ser fortes na 
luta por fazer o nosso país cada vez melhor. a MBd vem, então, reafirmar 
que o dançar pode, sim, ser uma plataforma de transformação social e 
educacional, além de um bálsamo para encarar nossa tão atribulada vida 
cotidiana. e, reunindo centenas de artistas e técnicos, pessoas que en-
contraram na dança sua atividade profissional ou com pretensões a, vem 
oferecer ao público um amplo painel da diversidade dessa arte que, desde 
que surgiu, faz, sem dúvida, o mundo de cada um melhor. é por isso que 
se dança! é por isso que continuamos!

a todos, um excelente dançar!
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TeaTro de SanTa ISabel
Praça da República, s/n, 
Santo Antônio
Tel: 81 3355 3322
 
TeaTro apolo
Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife 
Tel: 81 3355 3321 e 3355 3319 
 
TeaTro HermIlo borba FIlHo
Av. Cais do Apolo, s/n, Bairro do Recife 
Tel: 81 3355 3321 e 3355 3319
 
TeaTro luIz mendonça 
| parque dona lIndu
Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem
Tel: 81 3355 9821
 
paço do Frevo
Praça do Arsenal da Marinha, s/n,
Bairro do Recife
Tel: 81 3355 9500
 
lIvrarIa CulTura 
| paço alFândega
Rua Madre de Deus, s/n, 
Bairro do Recife
Tel: 81 2102 4033 

eSpaço eXperImenTal
Rua Tomazina, 199, Bairro do Recife
Tel: 81 3224 1482

SHoppIng rIomar
Av. República do Líbano, 251,
Pina
Tel: 81 3878 0000

InSTITuTo SHoppIng rIomar
Av. República do Líbano, 251, Pina
Tel: 81 3878 0001 e 3878 0002

> Pelo site www.compreingressos.com até um dia 
antes de cada apresentação ou pelo Call Center (81) 
2626 2605. Na bilheteria dos teatros, 2 horas antes 
de cada sessão (excetuando o Teatro de Santa Isabel, 
cuja bilheteria abre das 9 às 12h e das 14 às 17h), 
apenas com pagamento à vista, em dinheiro. Reco-
mendamos compra antecipada pela Internet ou pelo 
telefone.
 
 quem Tem dIreITo a meIa enTrada?

> Crianças até 10 anos, estudantes, professores e 
maiores de 60 anos com identificação.

> Funcionários dos Correios têm 50% de desconto no 
seu ingresso com a apresentação da carteira funcional.

> Artistas associados ao SATED têm 50% de desconto 
no seu ingresso com a apresentação da carteira em 
dia, válida mediante apresentação do recibo atualizado.
 
> Os ciclistas terão direito a 50% de desconto ao es-
tacionarem nos bicicletários disponibilizados pelo 
evento. A validação do ingresso deverá ser realizada 
antecipadamente com carimbo, a partir de 1 hora 
antes de cada sessão, junto aos colaboradores da 
Associação Metropolitana de Ciclistas do Grande Re-
cife (Ameciclo), todos dispostos em frente às casas 
de espetáculos.
 
ImporTanTe
 
> Todas as vendas pela Internet necessitam troca do 
voucher pelo ingresso a partir de 2 horas antes de 
cada sessão. Recomendamos chegar antecipada-
mente para esta ação.
 
> No ato da compra na bilheteria é imprescindível a 
apresentação do documento comprovatório, o mes-
mo sendo necessário na entrada do teatro. Aqueles 
que não o fizerem, terão seu ingresso invalidado.

onde comprar
ingressos



A Arte de Produzir no Brasil  7

O Grande Chau!  8 e 9
O Grande Mestre Meia-Noite!  8 e 9 

Semana Pré RioMar 
Ballet da Cidade do Recife  10
Criart Cia. de Dança 11

Venha de bike e ganhe
desconto no ingresso! 12

Pedagógico
oficinas de Iniciação 14
oficinas de aperfeiçoamento  15 e 16
seminários  17 a 19
rodada de negócios Para a dança  19

Programação de 
Espetáculos e Coreografias 

Cia. de Dança Palácio das Artes 22 e 23
Compassos Cia. de Danças 24
Cia. de Dança Palácio das Artes  25
Fábio Soares  26
Focus Cia. de Dança 27

Mostra CoreográfiCa   28 a 33
De grupos eM forMação  

Aria Social 28
Rafael Guimarães 28
Cia. Cadências 28
Cia. Malungo 29
Babi Johari  29

Cia. Pé-Nambuco de Dança 30
Ballet Cláudia São Bento 30 e 31
Grupo InterCruzados   31
Núcleo de Formação de 
Bailarinos da Cia. Nós em Dança  32
Aria Social 32
Academia Fátima Freitas  33
Step Evolution  33

Balé da Cidade de São Paulo  34 e 35
Cia. Sopro-de-Zéfiro/ 
Cecília Brennand e Aria Social 36
Grupo Experimental 37
Balé da Cidade de São Paulo  38
Cia. Etc.  39
Cia. Dançaurbana 40
Cia. Vias da Dança   41
Cia. Eliane Fetzer de  
Dança Contemporânea  42
Coletivo Mazdita 43
Corpo de Dança do Amazonas 44 e 45

Mostra CoreográfiCa  46 a 49
De grupos profissionais 

Grupo Acaso  46
Animatroonicz  46
Grupo de Ballet Stúdio de Danças  47
Grupo Peleja 48
Cia. de Dança Fátima Freitas 48
Acupe Grupo de Dança  49

Cia. Mário Nascimento  50 e 51

Ficha Técnica 52 e 53
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/ /  P r o d u ç ã o  / /

// Quando alguém me pergunta “qual a sua pro-
fissão”, e eu respondo “produtora cultural”, percebo 
um certo encantamento mas, também, um estra-
nhamento. Produtor cultural é uma profissão, tem 
salário, contas e impostos a pagar, direitos e de-
veres, mas, para ser produtor, é necessário muito 
mais: é preciso ter domínio de técnicas de admi-
nistração, gestão, finanças, marketing, recursos 
humanos, comunicação... E, sobretudo, ser um em-
preendedor arrojado, que não tem medo de superar 
desafios, já que são cotidianos. Para vocês terem 
ideia, dar vida a um projeto do porte da Mostra Bra-
sileira de Dança, exige que comecemos a trabalhar 
com cerca de quinze meses de antecedência. Pla-
nejamento é fundamental. 

A edição de 2015, um ano marcado pela crise, 
foi especialmente desafiante. Mas, o que nos move é 
saber que não estamos sós. Ao longo do tempo, for-
mamos uma equipe de profissionais que se dedica e 
se empenha para fazer o melhor, sempre. 

Este ano, agradecemos imensamente aos Correios, 
que tornou possível a realização deste festival, a 
Prefeitura do Recife e ao Governo de Pernambuco, 
que mesmo com as limitações econômicas que vi-
venciamos, se mantiveram parceiros para a realiza-
ção desse empreendimento. 

Portanto, aproveita! Tudo isto é para você. Es-
taremos nos bastidores, enquanto as cortinas se 
abrem e o espetáculo começa.

iris Macedo
DIRETORA DA MOSTRA BRASILEIRA DE DANçA

 

// Queremos, nesta página, fazer uma home-
nagem aos que revigoram constantemente as Ar-
tes Cênicas de Pernambuco, pois pouco se fala do 
produtor, aquele que trabalha para transformar 
projetos em ações reais, para inserir nossos ar-
tistas e técnicos no mercado de trabalho.

São os produtores que percorrem as insti-
tuições culturais, as secretarias de Cultura, os 
gabinetes dos políticos, os escritórios das empre-
sas na tentativa de transformar sonhos artísticos 
em prática cultural ativa. Quantas vezes, neste 
empreendimento de provar que um povo não so-
brevive sem a Cultura, falamos repetidamente 
dos mesmos assuntos? E, na maioria, não somos 
entendidos e até desrespeitados por aqueles que 
deveriam nos representar. Não estamos falando 
apenas de nós, mas de todos os produtores cultu-
rais deste estado. Também não estamos tratando 
desse ou daquele Governo e, sim, de todos aque-
les que assumem cargos públicos com o intuito 
de desenvolver a nossa Cultura.

Queremos continuar a trabalhar e também 
queremos ser respeitados! Nós, que fazemos da 
Cultura de Pernambuco e do Brasil um alicerce 
para uma cidadania mais digna. Portanto, deseja-
mos “merda” (sorte no jargão artístico) para todos 
nós, sempre!

paulo de Castro
DIRETOR DA MOSTRA BRASILEIRA DE DANçA

A arte de 
     produzir 
          no Brasil
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“Um príncipe!”.
“Um Nijinsky!”.
“Um bailarino da maior qualidade”...
Eram assim as várias maneiras que Ariano Su-

assuna o apresentava nas suas aulas-espetáculo. 
E ele tinha toda razão! Quando Gilson Santana, 
vulgo Chau ou Mestre Meia-Noite, se movimenta, 
apresenta uma rara junção de três qualidades es-
senciais à dança: a elegância, o vigor e a capacida-
de de improvisação. Como acredito ser nossa his-
tória a mestra primordial, as passagens de Mestre 
Chau pelas escolas de samba, gafieiras, capoeira 
e grupos de dança foram essenciais na formação 
do bailarino intérprete. A elegância vem dos tempos 
em que ele era mestre-sala na Escola Gigantes do 
Samba, e frequentador assíduo do Clube das Pás. O 
vigor ficou por conta da capoeira e das danças mais 
enérgicas que dançávamos no Balé Popular do Re-
cife. O poder de colocar o corpo à disposição em situ-
ações inusitadas, veio da capoeira.

O grande Chau! 
O grande Mestre 

Meia-Noite!

/ /  H o M e n a g e a d o  2 0 1 5  / /
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De forma autônoma, esta pedra rara conseguiu transcender 
todo o aprendizado adquirido nos distintos universos. Assim, cres-
ceu em beleza à medida que a vida lhe proporcionava encontros 
fora da cena e, principalmente, dentro dela, num verdadeiro pro-
cesso de lapidação. Tive a honra de ter cruzado com este querido 
artista e amigo em vários e distintos momentos das nossas tra-
jetórias: como parceiro de cena no Balé Popular do Recife; como 
bailarino no Balé Apsaras, com o espetáculo Deus Que Dança, 
em 1984; no vídeo Os Homens das Coroas de Cobre, em 1992, ele 
como intérprete e músico; ou como integrante do Grupo Arraial, 
nós juntos ao mestre Ariano Suassuna como líder, de 2006 a 2014.

Grande transmissor da herança africana em terras pernam-
bucanas, Chau colocou todo esse saber e carisma no Daruê Ma-
lungo (termo iorubá que significa “companheiros de luta”), escola 
de dança afro situada bem no meio de uma comunidade caren-
te, no bairro de Chão de Estrelas, no Recife. Volto a citar o 
grande Ariano ao apresentá-lo nas suas aulas-espetáculo: 
“Gilson faz no Daruê Malungo realizações que qualquer 
Secretário de Cultura teria orgulho!”.

Portanto, mais do que justa esta homenagem 
que a 12ª Mostra Brasileira de Dança lhe pres-
ta. Digo isto porque, de fato, temos todos muito 
orgulho dessa #figura#entidade#lenda viva!

Longa vida a Gilson Chau Meia Noite 
de Santana!

* maria paula Costa rêgo é Bailarina, coreó-

grafa e diretora do Grupo Grial de Dança.
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autores
JULES HENRI VERNOy DE 
SAINT-GEORGES E JOSEPH 
MAZILIER
Música
ADOLPHE ADAM, CESARE 
PUGNI, LéO DELIBES E 
RICCARDO DRIGO
Direção
FáTIMA FREITAS
elenco
LUANNA GONDIM (ESCOLA 
BOLSHOI-BRASIL), ALEx 
KADEN (ESCOLA DA ÓPERA 
DE VIENA), AMBOS Ex-
INTEGRANTES DA CIA. DE 
DANçA FáTIMA FREITAS, E 
DAyVISON ALBUQUERQUE 
(BALLET DA CIDADE DO 
RECIFE E CIA. DE DANçA 
FáTIMA FREITAS)

//  seMana Pré  RioMaR  / /

Numa parceria com o shopping rioMar, 
a 12ª Mostra Brasileira de Dança promove 
apresentações gratuitas como programação pré de sua 
mais nova edição. Indicação: livre para todos os públicos.

Ballet da Cidade do recife (recife/Pe)
// 15 min.  

Desde 2008, numa iniciativa ousada da bailarina, co-
reógrafa e produtora Fátima Freitas, surgiu o Ballet da 
Cidade do Recife, após audição com mais de 60 jovens 
bailarinos de diversos grupos, escolas de dança parti-
culares e escolas da rede municipal e estadual de ensi-
no. Sempre que possível contando com bailarinos convi-
dados de outros estados, do seu repertório já puderam 
ser apreciadas obras clássicas como La Bayadère e O 
Quebra-Nozes. No enredo da Suíte Le Corsaire, Medora 
é uma jovem grega que é vendida para Pasha por um 
negociante de escravos, mas o pirata Conrad consegue 
apreendê-la e declara seu amor por ela. Uma disputa 
amorosa permeia, então, a trajetória deste trio.

Suíte Le Corsaire 
(Pas-de-Troir) 

dIa 30 de julHo de 2015
(QUINTA-FEIRA)
SHOPPING RIOMAR 
NA áREA DE EVENTOS 2, 16H
// Gratuito // LIVRE 
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Coreografia, direção geral e 
artística
PAULA AZEVEDO
preparação cênica e figurinos
RICARDO ANGEIRAS
Direção musical
FABRíCIO BELO
elenco
HALANNA MAGALHãES, 
ISABELA SEVERI, BEATRIZ 
GONDRA, DRyELLE MELO, 
éRIKA FARIAS, MAíRA 
PASSOS, DANIEL GUSTAVO, 
ELDER MOURA, RAFAEL 
JUSTINO, NASTO RABELO E 
RENATO SOARES
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Criart Cia. de dança (olinda/Pe)
// 45 min.

Fundada em agosto de 1999 pela bailarina 
e coreógrafa Paula Azevedo, a companhia vem 
retratando a dança como patrimônio cultural e 
expressão de um povo através de um método 
característico, que parte da dança popular em co-
munhão com a dança moderna, contemporânea 
e erudita. Em Orum Aiê, a cultura, a fé e as tra-
dições dos negros que vieram da áfrica se fazem 
presentes. Ainda que submetidos aos castigos dos 
senhores brancos, eles nunca esqueceram da be-
leza dos seus cantos, da graça de suas danças e do 
poder dos seus deuses. Partindo desse princípio, 
o espetáculo procura estabelecer a relação entre 
os dois planos da existência: o Orum, mundo míti-
co do passado remoto, a morada dos deuses, dos 
antepassados; e o Aiê, o mundo dos homens, o do 
tempo presente.

Orum Aiê 

dIa 30 de julHo de 2015 
(QUINTA-FEIRA)
SHOPPING RIOMAR 
NA áREA DE EVENTOS 2, 16H
// Gratuito // LIVRE 

Fo
to

: s
o

la
n

g
e 

av
el

In
o

Fo
to

: r
u

B
en

 d
o

n
at

o
/F

o
to

Fr
ee



12

12
ª 

m
o

st
ra

 b
ra

si
le

ir
a 

d
e 

d
an

ça

Fo
to

: C
aM

Il
a 

sé
r

g
Io

/ s
o

B
r

ad
o 

42
3

Foto: rogérIo alves/ soBrado 423

Pelo segundo ano consecutivo, a Mostra 
Brasileira de Dança faz uma parceria com a 
Ameciclo (Associação Metropolitana de Ciclistas 
do Grande Recife) num programa de estímulo à 
mobilidade urbana e valorização do uso das bicicle-
tas como meio de transporte. Pensando em contribuir 
para a qualidade de vida das pessoas e promover alter-
nativas à redução da emissão de gases no meio ambien-
te, o evento vem disponibilizando bicicletários em frente 
a todos os teatros de sua programação, oferecendo ain-
da desconto de 50% no preço do ingresso aos adeptos 
da bike.

Haverá “bondes” especiais (saídas em caravana) em 
todos os dias da programação. Para validar o desconto 
no seu ingresso, seja após compra na bilheteria, pela In-
ternet ou por telefone, independente de ser ou não asso-
ciado da Ameciclo, basta procurar os representantes da 
associação nos bicicletários, dispostos à frente das ca-
sas de espetáculos durante todo o evento, para carimbar 
o seu ingresso como adepto das “magrelas”, um meio de 
transporte que une o duplo desafio de se locomover e se 
exercitar também. Importante ressaltar que os bicicle-
tários foram instalados seguindo as diretrizes do Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB), Lei 9.503, de 23/09/97.

Mais informações: www.ameciclo.org

Venha de bike
e ganhe desconto 
no ingresso!

/ / M o B i l i D a D e  u r B a n a / /
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// oFICInas de InICIação
// oFICInas de aPerFeIçoaMento ProFIssIonal
// seMInÁrIos
// rodada de negóCIos Para a dança
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Corpo, Dança e 
Diferenças 
COM MáRCIA FEIJÓ/RJ*
*Realizada graças a uma parceria entre a Mos-
tra Brasileira de Dança e o Paço do Frevo

LOCAL: Paço do Frevo (Praça do Arsenal da Ma-
rinha, s/n, Bairro do Recife), das 10 às 12h, de 27 a 
31 de julho de 2015
NúMERO DE ALUNOS: 23 (pessoas que desejam 
se sensibilizar com a temática do corpo deficiente 
na dança, ou seja, professores regulares, professo-
res de dança, bailarinos e cuidadores em geral)

A oficina propõe a consciência corporal para pro-
fissionais da dança e da educação que trabalham 
ou desejam trabalhar com corpos portadores de 
deficiências. As aulas são voltadas para a sensibi-
lização da linguagem corporal e da dança através 
da Metodologia de Angel Vianna de Conscientização 
do Movimento e Jogos Corporais. Um estudo prático 
sobre as temáticas da diferença.

márcia Feijó é Mestre em Educação (UFRJ), 
Licenciada em Dança (FAV), vice-diretora da 
Faculdade Angel Vianna, onde é professora da 
Graduação e da Pós Graduação, sendo ainda 
professora regular do Ensino Médio no Centro 
Educacional Anísio Teixeira (RJ).

Oficinas de
 Iniciação

A 12ª Mostra Brasileira de Dança inicia sua programação oferecendo quatro 
oficinas gratuitas, duas delas para iniciantes e duas outras para artistas em 
aperfeiçoamento. As inscrições podem ser feitas no site 
www.mostrabrasileiradedanca.com.br

São estas as propostas:
Iniciação ao 
Sapateado 

COM BIANCA MORENA/PE*
*Oficina específica para alunos do Instituto JCPM

LOCAL: Instituto JCPM (Av. República do Líba-
no, 251, Pina), das 10 às 12h, de 27 a 31 de julho 
de 2015
NúMERO DE ALUNOS: 25

A proposta é apresentar os passos básicos 
do sapateado, uma dança que é puro ritmo! 
Os alunos sairão dançando o Shim Sham, 
coreografia internacional do sapateado 
criada por Leonard Reed. 

bianca morena foi integrante do grupo 
profissional Troupe Dahpé e já atuou 
como professora de sapateado em 
diversas companhias e escolas de 
dança. Em sua formação, estudou com 
professores como Jason Samuels, 
Olívia Rosenkrantz, Cíntia Chameki, 
Steven Harper e Valéria Pinheiro, 
entre outros mestres.
 

BIANCA
MORENA
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Jazz Dance 
COM LUCIENE MUNEKATA/BA

LOCAL: Teatro Hermilo Borba Filho (Av. Cais do Apolo, 
s/n, Bairro do Recife), das 9 às 12h, de 27 a 31 de julho 
de 2015
NúMERO DE ALUNOS: 30 

A oficina busca desenvolver e aprimorar o estilo 
de Jazz Dance, através de sequências coreogra-
fadas, abordando diversas dinâmicas e inten-
ções. A aula trabalha memorização, aperfei-
çoamento das sequências, diferenciação de 
intenções e interpretações, agilidade, expe-
rimenta novas possibilidades do corpo e de 
como dançar em sincronia com harmonia e 
ou a melodia da música.

Bailarina, professora e coreógrafa, 
natural de São Paulo, luciene munekata 
atuou no Raça Cia. de Dança (SP), no 
Ballet do Teatro Castro Alves (BA) e em 
três edições do Atelier de Coreógrafos 
Brasileiros. Já lecionou em diversas 
escolas de dança e foi premiada 
em vários festivais de dança, 
promovendo ainda cursos por 
diversos estados do país.
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/ /  P e d a g ó g I C o  / /

Corpo Consciente/
Corpo Presente 
COM MARCOS BUIATI/DF

LOCAL: Espaço Experimental (Rua Tomazina, 199, 1º andar, 
Recife Antigo), das 14h30 às 17h30, de 27 a 31 de julho de 2015
NúMERO DE ALUNOS: 20 

Oficina de consciência corporal e dança contemporânea 
que dialoga com os princípios do Sistema Laban/Bar-
tenieff, voltado para o estudo do movimento, reorgani-
zação corporal e embasamento teórico-prático de bai-
larinos e atores. A oficina propõe a vivência e o estudo 
do movimento como meio de comunicação e expressão, 
buscando uma conexão consciente do corpo com o es-
paço-tempo presente.

Mestrando em 
Performances Culturais 
pela Universidade Federal de 
Goiás e graduado em Dança 
pela Unicamp, marcos 
buiati pesquisa o corpo em 
performance com ênfase 
em seus aspectos cênico-
dramatúrgicos, culturais 
e antropológicos. Além de 
docente, atuou na Quasar 
Cia. de Dança (GO) e Cia. 
Fragmento de Dança (SP), 
entre outras companhias.
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Mesa 1

O que é Sistema 
Estadual de 
Cultura?
Com o intuito de conscientizar você da dan-
ça, seja amador ou profissional, sobre como é 
possível melhorar as condições de vida daque-
les que trabalham no setor cultural, a proposta 
é compartilhar reflexões sobre como o governo 
estadual deseja estimular maior colaboração 
da sociedade na elaboração, empreendimento, 
avaliação e fiscalização das políticas culturais, 
explicando como será viável oportunizar mais 
acesso às diversidades artísticas através da re-
formulação dos órgãos e conselhos estaduais 
que integram o Sistema Nacional de Cultura.

dIa 3 de agoSTo de 2015 
(SEGUNDA-FEIRA)
LIVRARIA CULTURA DO PAçO ALFâNDEGA
Das 19 às 21h
// GRATUITO

PALESTRANTES

andré aguiar
Dançarino de diferentes 
gêneros, empreendedor de 
artes, pesquisador, educador 
licenciado em Dança na UFPE, 
membro do Conselho Setorial de 
Políticas Culturais (2012-2014) e 
da coordenação do Movimento 
Dança Recife.

marcelo Sena
Jornalista, bailarino, coreógrafo, 
músico e possui especialização 
em Dança – Práticas e 
Pensamentos do Corpo pela 
Faculdade Angel Vianna/
Compassos Cia. de Danças. é 
integrante do Movimento Dança 
Recife, do Conselho Setorial 
de Políticas Culturais e da Cia. 
Etc., na qual possui criações 
em dança e videodança.
 

Foto: Bren
o César

MARCELO
SENA

ANDRé
AGUIAR
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Mesa 2

Mapeamento 
Nacional de Dança

 
Mapeamento é uma pesquisa de diagnóstico que iden-

tificará, de 11 de maio a 11 de agosto de 2015, através 
do site www.mapeamentonacionaldadanca.com.br, 

agentes da dança (indivíduos, grupos e instituições) 
que atuam nas áreas de formação e produção artísti-

ca. A primeira etapa do Mapeamento inclui oito capitais 
do país (Belém, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Recife, Rio 

de Janeiro, Salvador e São Paulo). 

ROBERTA
RAMOS

Foto: elIs Costa
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PALESTRANTE

roberta ramos
Professora Doutora do Curso de 

Licenciatura em Dança da UFPE e 
do Programa de Pós-Graduação em 

Artes Visuais. Possui graduação em 
Letras pela Universidade Federal 

de Pernambuco e faz parte da 
coordenação do Acervo RecorDança.

dIa 3 de agoSTo de 2015 
(SEGUNDA-FEIRA)
LIVRARIA CULTURA 
DO PAçO ALFâNDEGA
Das 19 às 21h
// GRATUITO
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Financiamento 
Para Dança
Em uma conversa com artistas e produtores culturais, 
Octávio Nassur vai apresentar o projeto Estilyngue 
(www.estilyngue.com), uma plataforma de financia-
mento coletivo que facilita o acesso a artistas e produ-
tores viabilizarem seus projetos junto à sociedade sem 
depender da esfera pública. Lançado em setembro de 
2014, o projeto já recebeu mensagens e projetos de 419 
cidades brasileiras de artistas em busca de apoio.

dIa 4 de agoSTo de 2015 
(TERçA-FEIRA)
LIVRARIA CULTURA DO PAçO ALFâNDEGA
Das 19 às 21h
// GRATUITO

OCTáVIO
NASSUR

PALESTRANTE

octávio nassur
Idealizador e coordenador geral do FIH2 (Festival 
Internacional de Hip Hop) e do Brasil Tap Jazz Festival 
Internacional de Dança, ambos realizados em Curitiba. 
Coordenador nacional do MBA em Dança – da Gestão aos 
Aplausos – da Faculdade Inspirar, em Curitiba, Porto Alegre, 
São Paulo e Belo Horizonte. Coordenador da Pós-Graduação 
em Atividade Física – Esporte e Arte na Criação e Gestão de 
Produtos – da Universidade Positivo. Autor do livro Culinária 
Coreográfica – Desmedidas de Receitas Para Iniciantes 
na Cozinha Cênica. Produtor cultural, dirige ainda a Dance 
Concept Brasil desde 1998.

Rodada de 
Negócios 
Para a Dança

Com participação dos curadores/programa-
dores/gestores convidados:

Cristina Castro – Festival Internacional 
VivaDança (BA)
eneida agra Maracajá – Festival de 
Inverno de Campina Grande (PB)
fabiano Carneiro  – Coordenador de 
Dança da FUNARTE (RJ)
galiana Brasil – SESC Pernambuco (PE)
iris Macedo e paulo de Castro – 
Mostra Brasileira de Dança (PE)
Jane ruth – Festival Internacional de 
Dança de Fortaleza (CE)
Mônica lira e romildo Moreira – 
Festival Internacional de Dança do 
Recife (PE)

dIa 8 de agoSTo de 2015 
(SáBADO)

RECIFE PRAIA HOTEL
(AV. BOA VIAGEM, N. 9, PINA)

Das 10 às 12h30
// GRATUITO
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DE ESPETáCULOS &        
             COREOGRAFIAS
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Cia. de dança Palácio das artes (Belo Horizonte/Mg) 

O espetáculo, estreado originalmente no ano 2000 com grande 
sucesso de crítica e público, já foi visto por mais de 30 mil pessoas e 

traz diversas referências culturais ao período barroco e à formação 
do povo mineiro. Tudo emoldurado por diversas tecnologias e lingua-

gens contemporâneas, num diálogo permanente entre a tradição e 
a inovação. Nesta remontagem, com estrutura, conceito e estética 

mantidos do espetáculo original, mas com a dramaturgia agora atuali-
zada, a equipe revisita as questões conceituais que surgiram em torno 

da identidade e da experiência de mineiridade que evoluíram ao longo 
destes anos. O processo de criação envolveu a realização de palestras, 

debates e workshops, além de visitas a Ouro Preto e Mariana, cidades 
que guardam as memórias da formação da identidade mineira. Entre o 

Céu e as Serras foi vencedor do 6º Prêmio SESC/SATED nas categorias 
Melhor Bailarina (Mariângela Camarati), Melhor Figurino (Marco Paulo 

Rolla), Melhor Iluminação (Ney Matogrosso e Juarez Farinon) e Melhor 
Cenário (Wanda Sgarbi). Ainda em 2000, a montagem ganhou o prêmio 

AMPARC/BONSUCESSO de Melhor Figurino (Marco Paulo Rolla).

Entre o Céu 
e as SerrasdIa 5 de agoSTo de 2015 

(QUARTA-FEIRA)
TEATRO DE SANTA ISABEL, 20H

Ingressos: R$ 20  e R$ 10
// 55 min.  // LIVRE

/ /  P r o g r a M a ç ã o  / / a B e r t u r a
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Direção do espetáculo CRISTINA MACHADO
trilha sonora original CLáUDIA CIMBLERIS
Concepção musicalGLAURA LUCAS E 
CLáUDIA CIMBLERIS
roteiro WALMIR JOSé E CâNDIDA NAJAR
Orientação de pesquisa de movimento
LUIZ MENDONçA
Direção de laboratórios 
de pesquisa de campo
GRAZIELA RODRIGUES
Co-criação coreográfica original
SUZANA MAFRA, LyDIA DEL PICCHIA, 
LUIZ MENDONçA, MáRCIO ALVES E 
BAILARINOS DA CIA. DE DANçA PALáCIO 
DAS ARTES
remontagem da coreografia
SUZANA MAFRA E RODRIGO GIéSE
figurino MARCO PAULO ROLLA
assistente de figurino MIRIAM MENEZES
Cenografia WANDA SGARBI
Vídeo CHICO DE PAULA
iluminação NEy MATOGROSSO E JUAREZ 
FARINON
operação de luz ELIAS DO CARMO
pesquisa histórica MAURO WERKEMA
Coordenação técnica MáRCIO ALVES
Camareiras CLáUDIA DE SOUSA E 
MARCELA MOREIRAH
pesquisa de maquiagem  REGINA MAHIA, 
MARCO PAULO ROLLA E BAILARINOS DA CDPA
elenco ALEx SILVA, AMANDA SANT’ANA, 
ANDRéA FARIA, ARIANE DE FREITAS, CARLOS 
GOMES, CHRISTIANO CASTRO, CLáUDIA LOBO, 
FERNANDO CORDEIRO, GUSTAVO SILVESTRE, 
IGOR PITANGUI, IVAN SODRé, LíVIA ESPíRITO 
SANTO, LUCAS MEDEIROS, LUCAS ROQUE, 
MARIâNGELA CARAMATI, NALINE FERRAZ E 
PAULO CHAMONE

Fundada em 1971, a Cia. de Dança Palácio 
das Artes (CDPA) iniciou seus trabalhos com o 
repertório clássico. Em 1999 passou a envolver 
o bailarino como colaborador nas coreografias, 
sob orientação de coreógrafos convidados e dire-
tores ou utilizando a metodologia BPI (bailarino-
-pesquisador-intérprete). A CDPA desenvolve um 
repertório que estimula o pensamento reflexivo 
e crítico em torno de questões contemporâneas, 
caracterizando o diálogo entre tradição e inova-
ção. Em sua trajetória, já foi vista por um público 
diverso de várias cidades do interior de Minas, Belo 
Horizonte e outras capitais do Brasil, além de paí-
ses como Cuba, França, Itália, Palestina, Jordânia, 
Líbano e Portugal. A equipe é mantida pelo Governo 
de Minas Gerais, sediada no Palácio das Artes e ad-
ministrada pela Fundação Clóvis Salgado.
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dIa 6 de agoSTo de 2015  
(QUINTA-FEIRA)

Teatro Hermilo Borba Filho, 19h
Ingressos: R$ 20  e R$ 10

// 1h10 // LIVRE

Três Mulheres e 
Um Bordado de Sol

/ /  P r o g r a M a ç ã o  / /

Coreografia, direção, cenografia e 
pesquisa de trilha sonora adaptada

RAIMUNDO BRANCO

Dramaturgia
RAIMUNDO BRANCO E SíLVIA GÓES, 

COM CONTRIBUIçãO DE PATRíCIA 
COSTA E DO GRUPO EM PESQUISA

iluminação
ERON VILLAR

figurino
BETH GAUDêNCIO

Costureira
NAFIS SANTANA

preparador técnico em clássico e 
contemporâneo

LUIZ ROBERTO

preparador técnico em contemporâneo e 
consciência para o movimento 

KIRAN DE SOUZA

Vídeos
SOBRADO 423 COMUNICAçãO E SíLVIO 

BARRETO

elenco
ANDERSON MONTEIRO, ERON VILLAR, 

GERVáSIO BRAZ, MARCELA ARAGãO, 
MARCELA FELIPE, PATRíCIA 

COSTA E RAIMUNDO 
BRANCO

Compassos Cia. de danças (recife/Pe)

O espetáculo de dança-teatro leva à cena as marcas 
vividas pela equipe durante três anos de pesquisas lite-

rárias, visuais e corporais com a presença cortante das 
obras e biografias de um trio de artistas que deixou sua 

voz ecoando em poesia para o mundo: Clarice Lispec-
tor, Edith Piaf e Frida Kahlo. A montagem foi concebida 

a partir de suas obras e biografias. Trata-se, então, de 
um olhar dançado sobre o encontro, que borra fronteiras 

entre dança, teatro, literatura e música, a partir do ser 
mulher criando sua própria história no mundo. Conce-

bido para um espaço de área livre, com cadeiras móveis 
para os espectadores, a obra tem no público um partíci-

pe, que compõe o espetáculo junto aos bailarinos.
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fiCha téCniCa Cia. De 
Dança paláCio Das artes 

Direção CRISTIANO REIS
assistente de direção SôNIA 
PEDROSO
ensaiadores PATRíCIA 
WERNECK E SôNIA 
PEDROSO
Maitrê de Balé Clássico 
BETTINA BELLOMO
Dança Contemporânea 
ADRIANA BANANA E 
DOROTHé DEPEAUW 
(CONVIDADAS)
pilates WANESKA CéSAR
pianista acompanhadora 
NOEMI IMACULADA DE 
CARVALHO
produção MARIETA DOS 
SANTOS
gerente KATIA KAyASHIMA
Bailarinos da CDpa ALEx 
SILVA, AMANDA SANT’ANA, 
ANDRéA FARIA, ARIANE 
DE FREITAS, BEATRIZ 
KUGUIMIyA, CARLOS 
GOMES, CHRISTIANO 
CASTRO, CLáUDIA LOBO, 
CRISTIANO REIS, CRISTINA 
RANGEL, éDER BRAZ, 
FERNANDO CORDEIRO, 
GUSTAVO SILVESTRE, IGOR 
PITANGUI, IVAN SODRé, 
KARLA COUTO, LAIR 
ASSIS, LINA LAPERTOSA, 
LíVIA ESPíRITO SANTO, 
LUCAS MEDEIROS, LUCAS 
ROQUE, MARCOS ELIAS, 
MARIâNGELA CARAMATI, 
NALINE FERRAZ, PAULO 
CHAMONE, RODRIGO GIéSE 
E SôNIA PEDROSO

dIa 6 de agoSTo de 2015
(QUINTA-FEIRA)
Teatro de Santa Isabel, 20h30
Ingressos: R$ 20  e R$ 10
// 55 min. // LIVRE

Cia. de dança Palácio das artes (Belo Horizonte/Mg) 

O espetáculo, estreado originalmente no ano 
2000 com grande sucesso de crítica e público, já 
foi visto por mais de 30 mil pessoas e traz diver-
sas referências culturais ao período barroco e à 
formação do povo mineiro. Tudo emoldurado por 
diversas tecnologias e linguagens contemporâ-
neas, num diálogo permanente entre a tradição 
e a inovação. Nesta remontagem, com estrutura, 
conceito e estética mantidos do espetáculo origi-
nal, mas com a dramaturgia agora atualizada, a 
equipe revisita as questões conceituais que sur-
giram em torno da identidade e da experiência de 
mineiridade que evoluíram ao longo destes anos. 
O processo de criação envolveu a realização de 
palestras, debates e workshops, além de visitas 
a Ouro Preto e Mariana, cidades que guardam as 
memórias da formação da identidade mineira.

Entre o Céu 
e as Serras
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dIa 7 de agoSTo de 2015 
(SExTA-FEIRA)
Teatro Hermilo Borba Filho, 19h
Ingressos: R$ 20  e R$ 10
// 42 min. // LIVRE

Fábio soares (Condado/Pe)

Espetáculo solo idealizado por Fabinho, brincador 
de cavalo marim (cavalo marinho), neto e bisneto de 

mestres dessa manifestação tradicional da Zona da 
Mata Norte. A partir de sua vivência artística e num 

espaço circular junto ao público, ele busca mostrar a 
alegria e a dor, a fantasia e a realidade que  envolvem 

a brincadeira, trazendo para discussão os caminhos 
que as brincadeiras populares e seus brincadores têm 

que escolher para continuar sobrevivendo hoje. Fábio 
Soares da Silva (Fabinho), filho de pai agricultor e mãe 

artesã, é integrante do Cavalo Marinho Estrela de Ouro 
e do Maracatu de Baque Solto Leão de Ouro, ambos os 

grupos pertencentes ao seu avô, Mestre Biu Alexan-
dre. Além de atuar como caboclo de lança e figureiro, 

também confecciona máscaras, figurinos e adereços. 
Como bailarino, integrou o Grupo Grial de Dança.

Caminhos

Concepção, atuação, 
figurino e adereços
FáBIO SOARES (FABINHO)

sonoplastia
ALMIR NEGREIROS

Cenotécnica
AMAURI HONÓRIO

Músicas
RENATA ROSA, LUIZ PAIxãO, 
ALíCIO AMARAL, CLáUDIO 

RABECA E MACIEL SALú
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dIa 7 de agoSTo de 2015
(SExTA-FEIRA)
Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu), 21h
Ingressos: R$ 20  e R$ 10
// 1h25  // A PARTIR DE 14 ANOS

Focus Cia. de dança (rio de Janeiro/rJ)

Prestes a completar 15 anos, a companhia do 
diretor e coreógrafo Alex Neoral transita por novos 
territórios, criando um roteiro teatral que se integra 
ao conjunto de gestos e movimentos. Em cena, a 
união das obras de Chico Buarque e Candido Porti-
nari. A obra se constitui dos temas nascimento, vida 
e morte. Ao longo da narrativa, canções como Olha 
Maria, Trocando em Miúdos e Valsinha, por exemplo, 
surgem na voz de Chico. De muitas formas, pinturas 
históricas como O Espantalho, Casamento na Roça 
e O Mestiço, de Portinari, se impõem na narrativa, 
resultando em um espetáculo de dança contempo-
rânea afetado pelas obras destes dois artistas. En-
tre o onírico e o real, a história traz dores, amores, 
triângulos amorosos e relações familiares.

A Focus Cia. de Dança, dirigida e coreografa-
da por Alex Neoral, é hoje uma das mais atuan-
tes companhias de dança carioca. Além de já ter 
se apresentado por 32 cidades da França, incluin-
do participação na aclamada Bienal da Dança de 
Lyon, a equipe já foi aplaudida nos Estados Unidos, 
Portugal, Itália, Alemanha, Panamá e por mais de 
oitenta cidades brasileiras, entre capitais e muni-
cípios do interior, com destaque para o premiado 
espetáculo As Canções Que Você Dançou Pra Mim, 
visto no Recife e em Garanhuns.

Saudade de Mim

Direção, concepção 
e coreografia
ALEx NEORAL
Direção de produção
TATIANA GARCIAS
Consultoria de projeto
ALINE CARDOSO
produção executiva
NATHALIA ATAyDE
estagiária/assistente de produção
MARCELLA ALVES
Curadoria das obras de Candido 

portinari
MARIA DUARTE
iluminação
BINHO SCHAEFER
operação de luz
BRUNO BARRETO
figurinos e visagismo
ANDRé VITAL
Confecção de figurinos
JACIRA GARCIAS
Camareira
DAMI CAMPOS
Direção musical e trilha original
FELIPE HABIB
Músicas
CHICO BUARQUE
preparação vocal
FELIPE HABIB
arranjos, piano e acordeon
FELIPE HABIB E JOãO BITTENCOURT
Mixagem
DAVI MELLO
preparação de interpretação cênica
REINER TENENTE
ambientação cenográfica
MáRCIO JAHú
Contrarregra
GILBERTO KALKMANN
assistente de direção e ensaiadora
ELEONORE GUISNET
assistente de coreografia e roteiro
CAROL PIRES
assistente de ensaio
ANA FORMIGHIERI
realização
NEORAL GARCIAS PRODUçõES 
ARTíSTICAS LTDA.
intérpretes criadores
ALEx NEORAL, CAROL PIRES, 
CLARICE SILVA, COSME GREGORy, 
FELIPE PADILHA, GABRIELA LEITE, 
MáRCIO JAHú E MôNICA BURITy
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O Duelo
Cia. Cadências (Recife/PE)
// 2’20”

A coreografia é de carac-
terística espanhola no estilo 
passo doble, e traz como maior 
marca de sua autenticidade 
ser apresentada como uma 
dança esportiva para andan-
tes e cadeirantes na categoria 
danças latinas. A Cia. Cadên-
cias é pioneira e a única com-
panhia de dança em cadeira de 
rodas de Pernambuco.

Coreografia e direção
LILIANA MARTINS

elenco
ROGéRIO SILVA E NINA SOUSA

Variações
 Clássicas

Aria Social (Jaboatão dos Guararapes/PE)
// 6 MIN.

Três coreografias do balé de repertório clás-
sico, La Bayadère, Carmen e O Corsário, se en-

trelaçam na medida em que têm em comum 
a narrativa de personagens que morrem por 

amor. Em La Bayadère, Nikia, dançarina 
casta e suave, dedica sua vida ao trabalho 

no templo sagrado, dançando, nesta cena, 
um ritual para o fogo. Carmen, jovem ci-

gana de jeito provocante, atrai a atenção 
de todos com sua beleza e sua dança. E 

a Odalisca de O Corsário, pertence a um 
harém de um rico e temido soberano, 

a quem deve obediência, mesmo sem 
ter muito amor por ele.

dIa 8 de agoSTo de 2015 
(SáBADO)
Teatro Apolo, 19h
Ingressos: R$ 20  e R$ 10
// LIVRE PARA TODOS OS TRABALHOS

Com coreografias entre três e dez minutos, 
estes trabalhos foram selecionados na categoria 
Grupos de Formação em Pernambuco. A noite 
reserva uma ampla diversidade de estilos, que 
vão das danças populares de matriz africana ao 
cavalo-marinho, coco e bumba meu boi, danças 
clássicas, dança em cadeira de rodas, dança 
árabe, danças urbanas, dança moderna e dança 
contemporânea.

M o s t r a  C o r e o g r Á F I C a 
      d e  g r u P o s  e M  F o r M a ç ã o

ensaiadora e diretora artística
MARIA INêZ LIMA

Direção geral
CECíLIA BRENNAND

elenco
ALíCIA COHIM, NATALy ARAúJO 

E AMANDA DOMINGOS

Alegria Em 
Movimento
Rafael Guimarães (Recife/PE)
// 2’50”

Um dos integrantes da Cia. Johari 
de Danças árabes, o bailarino Rafa-
el Guimarães faz este solo de dança 
do ventre, demonstrando a felicida-
de expressada no ritmo dos instru-
mentos de percussão.

Coreografia, direção e bailarino árabe
RAFAEL GUIMARãES
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Muito 
Obrigado Axé

Cia. Malungo (Recife/PE)
// 10 MIN.

Criada no ano de 2010, a coreografia propõe 
uma reflexão sobre a cultura africana e afro-bra-
sileira, através da representação das danças que 
aludem às suas divindades, os Orixás, trazendo 
os elementos da natureza como possibilidade de 
encontro e comunhão entre os diferentes huma-

nos, ressaltando ainda a história de luta e resis-
tência cultural de um povo.

Coreografia e direção
MARINA SOUZA

produção executiva
WALDEMIR NETTO

Coordenação geral
ALINE GOMES

elenco
CARLA MIRANDA, BáRBARA CAVALCANTE, 
GABI CUNTO, KARINA SAMPAIO, JAQSON GOMES, 

DANILO DANNTI E ALINE GOMES

Graciosa
Babi Johari (Recife/PE)

// 5’40”

Bailarina de dança do ventre e 
tribal fusion, professora e coreógra-
fa, Babi Johari une a dança do ventre 
a outras modalidades. Neste traba-
lho, apresenta um ritmo folclórico 
chamado Saidi, com graciosidade e 
naturalidade.

Coreografia, direção, figurino e bailarina
BABI JOHARI
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La Fille Mal 
Gardée
II Ato
Ballet Cláudia São Bento (Recife/PE)
// 10 MIN.

Adaptação do II ato deste ballet cômico de 
repertório na versão de Frederick Ashton. No 
enredo, a festa no campo para comemorar o 
noivado de Lise, um acordo feito entre sua mãe 
Simone e o pai de Allain, o senhor Thomas. Du-
rante as festividades, Colas, verdadeiro amor 
de Lise, consegue distrair o noivo para ficar 
com sua amada, mas a festa é interrompida 
por uma feroz tempestade.

Coreografia original FREDERICK ASHTON

adaptação e direção CLáUDIA SãO BENTO

elenco LUIZ GABRIEL, DAVID CARVALHO, JéSSICA FERREIRA, 
RAPHAEL VASCONCELOS, MIRELLA GUIDA, CAIO VIANA, 
PAULA STUHRK, BRUNO AMORIM, THAINA BRUNA, 
NAyANNE RAMALHO, IZADORA COSTA, EVERTON CâMARA, 
BRUNA FERNANDA, MyKAELLA CAVALCANTI, MARIA 
RAFAELA MENDES, SABRINA FELICIANO E STELLA MARIS

Catirinada
Cia. Pé-Nambuco de Dança (Recife/PE)
// 10 MIN.

Neste enredo, a irreverente Catirina car-
rega em sua imensa saia rodada danças po-
pulares e/ou folclóricas típicas do nosso es-
tado, trazendo para o palco suas sensações, 
inquietações e personalidades diferentes: a 
mulher, mãe, esposa, trabalhadora e brin-
cante, representante do povo. A obra faz 
uma releitura particular desta figura, mistu-
rando teatro à dança popular e contemporâ-
nea, além da interação direta com o público.

Coreografia
SAMUEL ARAúJO E WAGNER MAx

Direção artística
SAMUEL ARAúJO

Direção geral
WAGNER MAx

iluminação
DANIEL SILVA

produção executiva
WASHINGTON SILVA

elenco
JHON WESTIEN, DANIELA KUNZ, LUANA MELCy, KARyNE 
EMMANUELLE, JADSON MONTHALBAN, RICARDO 
FRANçA, SHADAyTT MIGUELâNGELO, BRUNO VICTOR, 
ANDRéA BOTCHELLy, EVERTON LUPy, THAíS GOMES E 
GISELy EDUARDA

m o S T r a  C o r e o g r á F I C a 
      d e  g r u p o S  e m  F o r m a ç ã o

Foto: MurIlo Malta neto
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Tudo Em Um 
Corpo Por 
Liberdade

Grupo InterCruzados (Recife/PE)
// 10 MIN.

No poema Navio Negreiro, Castro Al-
ves narra a trajetória dos negros que foram 
tirados de sua terra para serem escraviza-
dos no Brasil. Instigados a pesquisar como 
esses corpos se modificaram ao longo de 
sua trajetória, não só a caminho do Brasil, 
mas a caminho da conquista da liberdade, 
buscamos explorar que informações cons-
truíram esses corpos. Dentre elas, hábitos, 
costumes e outros elementos culturais 
preservados e acrescentados; situações as 
quais foram expostos, como exploração e 
repressão do corpo, estupro, questões re-
ligiosas e etc. Portanto, caminhos percorri-
dos em um corpo na luta por sua liberdade 
e que cargas históricas, culturais e expe-
rienciais estão intrínsecas a ela.

Direção, figurino e música
CARLA SANTANA

Concepção de iluminação
LIN CAITANO E ALDE MARIA

Coreografia e elenco
ALDE MARIA, CARLA SANTANA E LIN CAITANO

Suíte 
Clássica

Ballet Cláudia São Bento (Recife/PE)
// 6 MIN.

Variações femininas dos ballets de reper-
tório Coppélia, Esmeralda e Dom Quixote. O 
Ballet Cláudia São Bento foi fundado em 2004 
na sede da Cia. dos Homens. Desde 2005 a 
escola foi autorizada por Ramona de Saá 
Bello, diretora da Escuela Nacional de Ballet 
de Cuba, a adotar a metodologia cubana de 
ensino do ballet clássico.

adaptação e direção CLáUDIA SãO BENTO

elenco PAULA GUIDINI, BRUNA FERNANDA E 
MARIA MARINA SãO BENTO
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Toque
Aria Social (Jaboatão dos Guarara-
pes/PE)
// 5 MIN.

Inspirada nos acordes musicais 
do compositor barroco Joan Sebas-
tian Bach, esta coreografia revela a 
plasticidade de movimentos delica-
damente precisos que se encaixam 
harmonicamente entre dança e me-
lodia.

Coreografia e direção artística CARLA MACHADO

Direção geral  CECíLIA BRENNAND

elenco KARLA CAVALCANTI, JULyANNE ROCHA 
E LUZII SANTOS

Nêga, Que 
Baque é Esse?
Núcleo de Formação de Bailarinos da Cia. 
Nós em Dança (Paulista/PE)
// 5 MIN.

Compacto do espetáculo áfrica: O Ber-
ço da Humanidade, que mostra toda a força, 
técnica, expressividade, alegria e cores do 
povo africano pelo viés do método brasílica 
de dança. A Cia. Nós de Dança está em ati-
vidade desde 2006.

Coreografia e direção éLIDE LEAL

iluminação FLAMARION ELIAS

sonoplastia ESCARLETE ALVES

Maquiagem LARISSA SILVA

elenco
MyLENNA SILVA, MARCOS VINíCIUS, MARIA CLARA 
BARROS, MARIA EDUARDA BARROS, íSIS CORDEIRO, 
LARISSA LUNA, LARISSA LEITTE, THAINARA 
VASCONCELOS, GABRIELA LINS, ALEKSANDRA ELIZA, 
ANDREZA LOPES, DAVI RENAN, SÓSTENES SADRAQUE 
E THAíS DIAS

m o S T r a  C o r e o g r á F I C a 
    d e  g r u p o S  e m  F o r m a ç ã o
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Pé de Raiz
Step Evolution (Recife/PE)
// 10 MIN. 

A escolha por trafegar entre as dan-
ças urbanas e o dança do cavalo marinho 
une duas forças de expressão popular, a 
cultura popular nordestina e a cultura 
hip-hop. As afinidades estão presentes 
na forma como se apresentam: a roda e 
a prática do enfrentamento, que consis-
te em um indivíduo chamar e/ou tirar o 
outro para dançar, além dos movimen-
tos e passos executados serem em rit-
mos frenéticos que vão de acordo com 
as batidas das músicas. O grupo propõe 
difundir o breaking de maneira ousada 
e própria, elevando sempre a cultura do 
hip hop e de paz.

Coreografia THIAGO CARDOSO E STEFANy RIBEIRO
DIREçãO GERAL E PRODUçãO ExECUTIVA
LEVI COSTA

elenco Ux VALENTINE, PAULO LIMA, RAFAEL MOREI-
RA, RODOLFO LOPES, THIAGO CARDOSO, STEFANy 
RIBEIRO, DAVI RICO, ERICK ANDRADE

Les Sylphides
Academia Fátima Freitas (Recife/PE)
// 10 MIN. 

Ballet clássico de repertório em um ato, 
criado para os ballets russes de Serguei 
Diaghilev. Baseado em obras do músico 
Frédéric Chopin, coreografado por Mikhail 
Fokine e com costumes de Alexandre Be-
nois, foi encenado pela primeira vez em 2 de 
junho de 1909 no Teatro de Châtelet, em Pa-
ris. Na época, a coreografia foi considerada 
revolucionária por utilizar uma nova técnica 
de dança clássica: a abstrata. Sem uma his-
tória, a obra tem como cenário um bosque 
onde um jovem sonhador está cercado de 
sílfides bailando ao seu redor.

Coordenação artística THEREZA RACHEL FREITAS

Direção geral FáTIMA FREITAS

elenco ALINE PEDROSA, DéBORA MARANHãO, DEyVISON 
ALBUQUERQUE, MyLENA COIMBRA, RAPHAELA FRANçA, 
MARIANA SANTORO, GABRIELA BALTAR, NATáLIA BRITO, 
JARLy BUARQUE, NAyANNE RAMALHO, HANNAH TENÓ-
RIO, LETíCIA ANDRADE, LOREANy DIAS, GABRIELA BROL, 
EDUARDA MOREIRA, MARTA GUEDES, ANNA JúLIA xAVIER, 
ALEANA LôBO, MONIQUE VILELLA E ESTHER CALLOU
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Balé da Cidade de são Paulo – BCsP (são Paulo/sP)
// 17 MIN. // LIVRE

O espanhol Cayetano Soto é conhecido por 
suas coreografias extremamente técnicas, 
complexas, imprevisíveis que vão em direções 
inesperadas. Sua obra, especialmente os due-
tos não são apenas frenéticos, agitados e tão 
persistentemente agressivos, mas também ex-
tremamente pessoais. Em Uneven (Desigual), 
trabalho estreado pelo BCSP em 2013, ele ex-
plora o sentimento de estar fora do eixo, assim 
como começou a experimentá-lo em sua pró-
pria vida. Soto criou para esta peça um dese-
nho de palco que é em si desigual, com um dos 
cantos levantado, para ilustrar esse sentido (ou 
sentimento) de desequilíbrio físico.
(Pausa de 5 minutos)

dIa 8 de agoSTo de 2015 
(sÁBado)
teatro de santa Isabel, 20h30
Ingressos: r$ 20  e r$ 10

três renomados coreógrafos 
da cena da dança europeia 
assinam as três obras 
apresentadas neste 
programa, um trio que deixou 
marcas no repertório da 
companhia ao longo de 47 anos 
de elogiada trajetória.  uneven, 
do catalão Cayetano soto, para 
oito bailarinos; o Balcão de 
amor, duo do israelense Itzik 
galili; e Cantata, do italiano 
Mauro Bigonzetti, para vinte 
bailarinos. são trabalhos 
que mostram as diferentes 
facetas desta equipe que vem 
encantando as plateias do Brasil 
e do mundo com a força artística 
do seu conjunto e o brilhantismo 
técnico de seus intérpretes.

Coreografia e desenho 
de palco
CAyETANO SOTO 

Música
DAVID LANG 

iluminação
SEAH JOHNSON

figurino
NETTE JOSEPH 

remontagem
MIKIKO ARAI

assistentes de coreografia
KêNIA GENARO, ROBERTA 
BOTTA E SUZANA MAFRA

elenco
ERIKA ISHIMARU, CLEBER 
FANTINATTI, FABIO 
PINHEIRO, JOAQUIM TOMé, 
LEONARDO HOEHNE 
POLATO, MARISA BUCOFF, 
VICTOR HUGO VILA NOVA E 
VIVIAN NAVEGA DIAS

Uneven

/ /  P r o g r a M a ç ã o  / /
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Balé da Cidade de são Paulo – BCsP 
(são Paulo/sP)

// 6 MIN. // LIVRE

Depois de uma viagem a Cuba, It-
zik Galili foi inspirado por esta música 

atemporal para criar uma peça cheia 
de energia. é um dueto onde Galili funde 

inumeráveis faíscas cômicas, solto, sexy 
e cheio de adorável absurdo.

(Intervalo de 15 minutos)

Coreografia
MAURO BIGONZETTI

Música
CANçõES ORIGINAIS E TRADICIONAIS 
NAPOLITANAS E DO SUL DA ITáLIA, 
COMPOSIçãO E ARRANJOS DE ASSURD, COM 
CRISTINA VETRONE, LORELLA MONTI, ENZA 
PRESTIA E PARTICIPAçãO ESPECIAL DE 
ENZA PAGLIARA

remontagem
ROBERTO ZAMORANO

Desenho de luz
CARLO CERRI

figurinos
HELENA DE MEDEIROS

Confecção de figurino
MADALENA MACHADO

assistente de Coreografia
KêNIA GENARO, ROBERTA BOTTA E SUZANA MAFRA

elenco

solo
IRUPé SARMIENTO OU SIMONE CAMARGO

trio
RENATA BARDAZZI, CLEBER FANTINATTI E 
JOAQUIM TOMé OU VIVIAN NAVEGA DIAS, 
LEONARDO HOEHNE POLATO E yASSER DíAZ

Conjunto
CAMILA RIBEIRO, CLEBER FANTINATTI OU 
LEONARDO HOEHNE POLATO, ERIKA ISHIMARU, 
FABIANA IKEHARA, FABIO PINHEIRO, FERNANDA 
BUENO, HAMILTON FELIx, IGOR VIEIRA, IRUPé 
SARMIENTO, JARUAM MIGUEZ, JOAQUIM TOMé, 
MANUEL GOMES, MARCOS NOVAIS, MARISA 
BUCOFF, RENATA BARDAZZI, SIMONE CAMARGO, 
THAíS FRANçA, VICTOR HUGO VILA NOVA, VIVIAN 
NAVEGA DIAS E yASSER DíAZ  

Coreografia, figurino 
e desenho de luz 
ITZIK GALILI

Música
PEREZ PRADO 

assistente de coreografia
ELIZABETH GIBIAT

Confecção de figurino
JOãO PIMENTA

ensaiadoras
KêNIA GENARO, ROBERTA 
BOTTA, SUZANA MAFRA

elenco
VIVIAN NAVEGA DIAS E 
CLEBER FANTINATTI OU 
HAMILTON FéLIx

O Balcão de 
Amor (Duo)
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Cantata
Balé da Cidade de são Paulo – BCsP (são Paulo/sP)
// 38 MIN. // LIVRE
 

Cantata, estreada pelo BCSP em janeiro de 
2014, é uma explosão coreográfica com as típi-
cas cores vibrantes do sul da Itália. Seus ges-
tos apaixonados e viscerais evocam um tipo de 
beleza selvagem do Mediterrâneo. Uma dança 
instintiva e vital que explora as várias facetas 
da relação entre homem e mulher: sedução, 
paixão, brigas, ciúme. A obra homenageia a 
cultura italiana e a tradição musical, uma obra 
popular no sentido mais elevado do termo. 
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Direção geral
CECíLIA BRENNAND

Concepção, direção artística e 

coreografias
ANA EMíLIA FREIRE E CARLA 
MACHADO

Direção musical e regência
ROSEMARy OLIVEIRA 

Cenário e figurino
BETH GAUDêNCIO

iluminação
CLEISON RAMOS

sonoplastia
ISABEL DE BRITO

Coordenação de produção
DEBORAH PRISTON CARRUTHERS

produção executiva
VâNIA OLIVEIRA

apoio de produção
ALDO LUIS E IZABEL AMANDA

assistentes de palco
EDVALDO DOS SANTOS E RODOLPHO 
SILVA

Músicos
ROSEMARy OLIVEIRA, ISABELA DOS 
SANTOS, JARDEL SOUZA, ADRIANA 
NASCIMENTO, CHARLyJADSON, 
DAVIDSON OLIVEIRA E MANOEL 
JúNIOR

 elenco Cia. sopro-de-Zéfiro/
Cecília Brennand
EDVALDO DOS SANTOS, FLáVIO 
HENRIQUE, JULyANNE ROCHA, 
KARLA RAyANNE, LEIDE DORNELAS, 
LIDyANE BERGMAN, LUA COSTA, 
LUZII SANTOS, MADSON ERICK, 
MARíLIA FERNANDES, NATALy 
ARAúJO, RODOLPHO SILVA, 
SIGMARA CAITANO, SILAS SAMARKy, 
THIAGO BARBOSA, BEATRIZ SOARES, 
CIRLANNy NASCIMENTO, EDCARLOS 
RODRIGUES, EVERTON CâMARA, 
RODRIGO GOMES E TIAGO SANTOS

alunos aria social
 ANA SANTOS, ARyLSON MATHEUS, 
CARLA SANTOS, EWERTON 
SILVA, GISELE RODRIGUES, IVO 
BISMARK, KAROLAINy SANTANA, 
LAyANEKIMBERLLy,LAySALESLEy, 
LETíCIA ALVES, MARIA CLARA LIMA, 
MARINA ALVES, NATáLIA JONAS, 
NATALy OLIVEIRA E VITÓRIA ANGELy

dIa 9 de agoSTo de 2015 
(DOMINGO)
Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu), 16h30
Ingressos: R$ 20  e R$ 10
// 45 MIN.  // A PARTIR DE 12 ANOS

Lágrimas da Lua 
 Um Musical Villa-Lobos

Cia. sopro-de-Zéfiro/Cecília Brennand e aria social 
(Jaboatão dos guararapes/Pe)

Conduzido pelas músicas de Heitor Villa-Lobos, o es-
petáculo traz à cena a forte influência da cultura amazô-

nica em suas composições. O compositor buscou nas 
lendas uma fonte de inspiração, entre elas, a que 

deu origem ao majestoso Rio Amazonas. O amor 
impossível entre a lua e o sol, narrado nesta 

lenda, foi o ponto de partida para esta con-
cepção que põe a dança contemporânea 

em evidência, um trabalho que remete à 
vida. Explosões que dão origem à cal-

maria pulsante, seja de uma paixão 
que se transforma em amor, seja 

da formação do universo ou da 
fertilidade do ser.
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Grupo Experimental (Recife/PE)

Brega! Ritmo, dança, estilo de se vestir. Essa palavra e 
seu conteúdo carregam significados, história, classe social 
e rótulos distintivos. Brega, geralmente se diz de tudo aquilo 
que se rejeita ou que se acha feio, no caso das roupas. E na 
música e dança há certa aproximação, já que muitos intitu-
lam o que não gostam de brega, cafona. Independente do que 
se pense e de onde parta este pensamento, brega é brega e 
se sustenta como tal. Amor, o maior sentimento, é brega! Até 
quem odeia brega, escuta, dança ou veste algo brega. Alguns 
se recusam a receber este título sem ao menos levar em con-
ta que todos somos bregas em alguma coisa na vida, porque 
brega, no final das contas, é aquilo que faz sorrir, seja lá de 
qual forma for. O brega tem o poder de mudar humor, cheiro 
de cozinha e expressões populares. O brega é meu, seu, de 
quem quiser. Brega sou eu, breguetu. Brega é brega!

dIa 9 de agoSTo de 2015 
(DOMINGO)
Espaço Experimental, 
em duas sessões, 18h e 20h
Ingressos: R$ 20  e R$ 10
// 1H  // A PARTIR DE 14 ANOS

Breguetu

Concepção e direção
MôNICA LIRA

Colaboração
GUILHERME COELHO

iluminação
BETO TRINDADE

produção musical
MARCELO FERREIRA E JOãO 
PAULO OLIVEIRA

produção executiva
EMELINE SOLEDADE

figurino
CAROL MONTEIRO

Concepção e produção de 
cabelo e maquiagem
JENNyFER CALDAS

Cenotécnico
EDUARDO AUTRAN

preparação corporal
LUIZ ROBERTO

sonoplastia
ADELMO DO VALE

intérpretes criadores
LILLI ROCHA, JORGE KILDERy, 
JENNyFER CALDAS, RAFA-
ELLA TRINDADE, GARDêNIA 
COLETO E MáRCIO FILHO

ator convidado
VAVá SCHöN-PAULINO
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Cantata
Balé da Cidade de São Paulo 
// 38 MIN.  // LIVRE

 
Cantata, estreada pelo BCSP em ja-

neiro de 2014, é uma explosão coreográ-
fica com as típicas cores vibrantes do sul 
da Itália. Seus gestos apaixonados e vis-
cerais evocam um tipo de beleza selva-
gem do Mediterrâneo. Uma dança instin-
tiva e vital que explora as várias facetas 
da relação entre homem e mulher: sedu-
ção, paixão, brigas, ciúme. A obra home-
nageia a cultura italiana e a tradição mu-
sical, uma obra popular no sentido mais 
elevado do termo. 

Uneven
Balé da Cidade de São Paulo
// 17 MINUTOS  // LIVRE

O espanhol Cayetano Soto é conhecido 
por suas coreografias extremamente téc-
nicas, complexas, imprevisíveis que vão em 
direções inesperadas. Sua obra, especial-
mente os duetos não são apenas frenéticos, 
agitados e tão persistentemente agressivos, 
mas também extremamente pessoais. Em 
Uneven (Desigual), trabalho estreado pelo 
BCSP em 2013, ele explora o sentimento 
de estar fora do eixo, assim como começou 
a experimentá-lo em sua própria vida. Soto 
criou para esta peça um desenho de palco 
que é em si desigual, com um dos cantos le-
vantado, para ilustrar esse sentido (ou senti-
mento) de desequilíbrio físico.
// PAUSA DE 5 MINUTOS

Coreografia e desenho de palco CAyETANO SOTO 

remontagem MIKIKO ARAI

elenco ERIKA ISHIMARU, CLEBER FANTINATTI, 
FABIO PINHEIRO, JOAQUIM TOMé, LEONARDO 
HOEHNE POLATO, MARISA BUCOFF, VICTOR HUGO 
VILA NOVA E VIVIAN NAVEGA DIAS

O Balcão 
de Amor 
(Duo)
Balé da Cidade de São Paulo 
// 6 MIN.  // LIVRE

Depois de uma viagem a 
Cuba, Itzik Galili foi inspira-
do por esta música atemporal 
para criar uma peça cheia de 
energia. é um dueto onde Ga-
lili funde inumeráveis faíscas 
cômicas, solto, sexy e cheio de 
adorável absurdo.
// INTERVALO DE 15 MINUTOS

Coreografia ITZIK GALILI

elenco  VIVIAN NAVEGA DIAS E CLEBER 
FANTINATTI OU HAMILTON FéLIx

dIa 9 de agoSTo de 2015
(doMIngo)
teatro de santa Isabel, 20h
Ingressos: r$ 20  e r$ 10

três renomados coreógrafos 
da cena da dança europeia 
assinam as três obras 
apresentadas neste programa, 
um trio que deixou marcas no 
repertório da companhia ao 
longo de 47 anos de elogiada 
trajetória.  uneven, do catalão 
Cayetano soto, para oito 
bailarinos; o Balcão de amor, 
duo do israelense Itzik galili; 
e Cantata, do italiano Mauro 
Bigonzetti, para vinte bailarinos. 
são trabalhos que mostram as 
diferentes facetas desta equipe 
que vem encantando as plateias 
do Brasil e do mundo com a 
força artística do seu conjunto e 
o brilhantismo técnico de seus 
intérpretes.
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Coreografia MAURO BIGONZETTI

remontagem ROBERTO 
ZAMORANO

elenco

solo IRUPé SARMIENTO OU 
SIMONE CAMARGO

trio RENATA BARDAZZI, CLEBER 
FANTINATTI E JOAQUIM TOMé OU 
VIVIAN NAVEGA DIAS, LEONARDO 
HOEHNE POLATO E yASSER DíAZ

Conjunto CAMILA RIBEIRO, 
CLEBER FANTINATTI OU 
LEONARDO HOEHNE POLATO, 
ERIKA ISHIMARU, FABIANA 
IKEHARA, FABIO PINHEIRO, 
FERNANDA BUENO, HAMILTON 
FELIx, IGOR VIEIRA, IRUPé 
SARMIENTO, JARUAM MIGUEZ, 
JOAQUIM TOMé, MANUEL GOMES, 
MARCOS NOVAIS, MARISA 
BUCOFF, RENATA BARDAZZI, 
SIMONE CAMARGO, THAíS 
FRANçA, VICTOR HUGO VILA 
NOVA, VIVIAN NAVEGA DIAS E 
yASSER DíAZ  
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Cia. Etc. (Recife/PE)

“A música é um reservatório de imagens não ex-
plodidas”, define o filósofo Giovanni Piana, em seu livro 
Filosofia da Música, de onde surgiu o título do espetá-
culo. O livro foi uma das inspirações para essa mon-
tagem, que parte, principalmente, das experiências e 
estudos que o diretor do espetáculo (bailarino, instru-
mentista e compositor) Marcelo Sena teve em Música. 
O diálogo entre o pensamento musical e o coreográfico 
foi o foco para a concepção deste trabalho que se pro-
pôs a trabalhar elementos comuns entre essas duas 
linguagens artísticas como o tempo, harmonia, sincro-
nia, tonalidade e intensidades. O espetáculo recebeu o 
prêmio de melhor espetáculo e iluminação em 2009, 
pela Associação de Produtores das Artes Cênicas de 
Pernambuco – APACEPE, sendo visto no Recife, Jabo-
atão dos Guararapes, Triunfo, Garanhuns, Belo Hori-
zonte (MG), João Pessoa (PB) e Aracaju (SE).

dIa 12 de agoSTo de 2015
(QUARTA-FEIRA)

Teatro Apolo, 19h
Ingressos: R$ 20  e R$ 10

// 45 MIN. // LIVRE

Imagens Não    
       Explodidas

Direção e trilha 
sonora original
MARCELO SENA

Dramaturgia
GIORRDANI GORKI 
(KIRAN)

Criação de luz
LUCIANA RAPOSO

operação de luz
RENATA VIEIRA

operação de som
ELIS COSTA

produção executiva
HUDSON WLAMIR

elenco
JOSé W. JúNIOR E 
MARCELO SENA
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dIa 12 de agoSTo de 2015

(quarta-FeIra)
teatro de santa Isabel, 20h

Ingressos: r$ 20  e r$ 10
// 43 MIn.  // lIvre

Concebido em 2009, o espetáculo emer-
ge de uma denúncia e de uma reação. é difícil 

encontrar uma definição exata do que se confi-
gura como plágio, cópia e do que é original em 

um momento de hipercompartilhamento nas 
redes sociais: imagens, frases, informações, 
obras de arte. Quase tudo é compartilhado, re-

produzido e, esse jeito de agir passa a ser um 
hábito de conhecer, comunicar e, portanto, de 

criar. Plagium? compõe algo singular por meio 
de apropriações de espetáculos que já exis-

tem, além de conter reações a toda essa re-
viravolta que a denúncia anônima ocasionou. 

Há cenas apropriadas da Ginga Cia. de Dança 
(MS), Bruno Beltrão (RJ), Membros (RJ), Qua-

sar (GO), Cena 11 (SC) e até da Companhia 
Rosas (Bélgica). é essa a discussão que esta 
obra levanta: a do que é singular (e aqui já não 

cabe mais perguntar-se sobre originalidade) 
quando o que se quer é evidenciar o que há de 

comum com outras obras. Fundada em 2002, 
em Campo Grande (MS), a Cia. Dançaurbana 

busca uma dança híbrida, encarando as téc-
nicas das danças urbanas não como um fim, 

mas como um meio para apresentar ques-
tões particulares.

Plagium?
Direção e concepção
MARCOS MATTOS

iluminação
CAMILA JORDãO

intérpretes-criadores
ARIANE NOGUEIRA, 

ADAILSON DAGHER, 
MAURA MENEZES, 

RALFER CAMPAGNA, 
REGINALDO BORGES, 
ROGER PACHECO E 

ROSE MENDONçA
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Cia. dançaurbana (Campo grande/Ms)
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dIa 13 de agoSTo de 2015 

(quInta-FeIra)
teatro Hermilo Borba Filho, 19h

Ingressos: r$ 20  e r$ 10
// 50 MIn.  // a PartIr de 12 anos

Dorival Obá
Um espetáculo que traz  em oferenda, as me-

mórias de Dorival Omar, as mulheres de saia e 
as bênçãos de seu pai xangô. Na presença da 
ausência de sua mãe, o amor. No impulso do 
pulso, a alegria suada da Bahia. A partida e o 
orgulho na imensidão do mar. Uma oferenda 
em gratidão pelo cantar. Quiabo, pimenta e 
fubá. Um prato de Dorival Obá.

Desde 1992 a Cia. Vias da Dança vem 
trilhando o seu objetivo de formação e di-
fusão da dança contemporânea pernam-
bucana.
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Coreografia e direção
JUAN GUIMARãES
preparação corporal
HELOíSA DUQUE
trilha sonora
HENRIQUE MACEDO
figurino
JUAN GUIMARãES E 
THOMáS DE AQUINO LEAL
iluminação
MARTINIANO ALMEIDA
produção
THOMáS DE AQUINO LEAL 
E FERNANDA ALVES
elenco
NATáLIA BRITO, RAySSA 
CARVALHO, JúLIA FRANCA, 
SIMONE CARVALHO E 
THOMáS DE AQUINO LEAL

Cia. Vias da Dança (Recife/PE)
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A obra foi construída para encenar a Lenda das 
Cataratas do Iguaçu de uma forma onde a leitura 
falasse dos jovens índios de maneira romântica, 
porém cercada dos paradigmas atribuídos a tribo 
caingangues. O desafio seria esse amor conse-
guir enfrentar seus ancestrais e mudar a herança 
de um povo. Eliane Fetzer trabalha com corpos 
que se absorvem de uma história, com bailarinos 
que atribuem ao seu movimento uma performan-
ce contemporânea da plástica motrícia indígena. 
Esse processo de investigação se fez não somen-
te através de um estudo das ações religiosas, so-
ciais, da caça, da mulher e do homem, e, sim, do 
cotidiano caingangue. A história, com o começo 
e o fim atribuído pela Lenda, transcendente o 
sentimento humano de qualquer povo, raça e 
período, caracterizada numa obra de diferen-
tes atitudes cênicas. A Cia. lança nesse de-
safio dramatúrgico um espetáculo de vida, 
de amor e sobrevivência numa linguagem 
contemporânea.

* HAVERá SESSãO FECHADA PARA ES-
COLAS PúBLICAS DO RECIFE, àS 16H

dIa 13 de agoSTo de 2015 
(quInta-FeIra)
teatro luiz Mendonça (Parque dona lindu), 20h*
Ingressos: r$ 20  e r$ 10
// 45 MIn.  // lIvre

Naipí & Tarobá 
A Lenda das Cataratas do Iguaçú

Direção geral 
ELIANE FETZER

Direção de produção
JORGE SCHNEIDER

Maitre
JAIR MORAES

ensaiadora
PRISCILA ROCHA

figurino
CáSSIO BRASIL

Cenografia
CLEVERSON CAVALHEIRO

iluminação
CLEVERSON CAVALHEIRO E 
DIEGO BERTAZZO

Música
WILLIAN SAN’PER

sonoplastia
BRUNO GOMES

elenco 
ALExANDRA DELGADO, 
ALExANDRE CALERA, 
ANDRé OLIVEIRA, 
ANDRESSA MACHADO, 
BRUNO ROCHA, CíCERO 
ADOLFO, ERICKSON 
OLIVEIRA, ISABEL MUNHOZ, 
JULIANO PEçANHA, MALKI 
PINSAG E NALU DA ROCHA

/ /  P r o g r a M a ç ã o  / /
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Cia. eliane Fetzer de dança Contemporânea  (Curitiba/Pr)
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Coletivo Mazdita (Recife/PE)

Um manifesto construído em relação aos 
dispositivos low tech e às tecnologias obsoletas. 
A obra pesquisa o diafragma como uma parte 
de um dispositivo motor.  Está organizada como 
uma grande máquina que atua no tempo de for-
ma nômade buscando (des)territorializar-se. Ao 
hackear o corpo, exacerba a sua obsolescência 
programada. Afinal, o movimento quando fun-
ciona já não serve mais.

Diafragma: 
Dispositivo Versão Beta
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Criação e performance
FLáVIA PINHEIRO

objetos e ruídos
LEANDRO OLIVáN

iluminação
PEDRO VILELA

dIa 14 de agoSTo de 2015 
(SExTA-FEIRA)
Teatro Hermilo Borba Filho, 19h
Ingressos: R$ 20  e R$ 10
// 45 MIN. // LIVRE



/ /  P r o g r a M a ç ã o  / /
12

ª 
m

o
st

ra
 b

ra
si

le
ir

a 
d

e 
d

an
ça

44

dIa 14 de agoSTo de 2015 
(sexta-FeIra)
teatro de santa Isabel, 21h
Ingressos: r$ 20  e r$ 10
// 40 MIn. // lIvre

Corpo de dança do amazonas – Cda (Manaus/aM)

estreada em 2013, esta obra retrata a visão fugaz de 
um ritual pagão eslavo no qual uma jovem dança até a 
morte, como oferta ao deus da Primavera. Com música de 
Igor stravinsky, a sagração da Primavera foi concebida ori-
ginalmente por vaslav nijinsky para a companhia Ballets 
russes, do empresário sergei diaghilev e, tanto música 
como coreografia revolucionaram a arte desde então. 

A Sagração
   da Primavera
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Direção artística
GETúLIO LIMA

assessoria artística
MáRIO NASCIMENTO

Música
IGOR STRAVINSKy 

Concepção coreográfica e 

ensaiadores
ADRIANA GÓES E ANDRé 
DUARTE

figurino
MARIA NEVES

Customização do figurino
BRANCO SOUZA E SUMAIA 
FARIAS

iluminação
MARCOS APOLO

técnico de palco e luz
TABBATHA SERRãO

produção executiva
JOãO FERNANDES

elenco
ADRIANA GÓES, âNGELA 
DUARTE, BALDOíNO LEITE, 
BRANCO SOUZA, GUILHERME 
MORAES, HELEN ROJAS, 
LIENE NEVES, MARILUCy LIMA, 
NONATO MELO, PAMMELA 
FERNANDES, RAíSSA COSTA, 
RODRIGO VIEIRA, ROSI ROSA, 
SUMAIA FARIAS, VANESSA 
VIANA, VALDO MALAQ E 
WELLINGTON CARVALHO
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Os coreógrafos Adriana 
Goes e André Duarte retiram 
a obra do seu contexto inicial e fa-
zem uma releitura imersa na cultura 
indígena: a sagração se passa no Ritu-
al da Moça Nova, cultura característica 
da tribo Tikuna, onde uma jovem índia, ao 
menstruar pela primeira vez, é retirada do 
convívio social e no período de reclusão a me-
nina moça, Worecü, dedica-se a trabalhos ma-
nuais intimamente ligados às mulheres. Worecü 
passa por rituais onde lhe arrancam os cabelos 
e amarram seus membros, a fim de simbolizar 
a morte do corpo infantil e nascimento do corpo 
adulto. Os índios são responsáveis pela confecção do 
local de reclusão e de alguns adereços usados pela 
moça nova. Munidos desses elementos, os coreógrafos 
ambientam A Sagração da Primavera sob o ponto de vis-
ta de Worecü. Ao mesmo tempo em que receia a solidão e 
a violência contra seu corpo, ela anseia por esse momento 
importante da sua vida: a passagem para a vida adulta.
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CRECHES-ESCOLAS RECIFE

São 2.047 vagas trazendo mais futuro.

Já são 7 creches-escolas Recife prontas, além 
de outras 6 que serão abertas. 

•	Merendas acompanhadas por nutricionistas.
•	Mesas educacionais interativas. 
•	Material diferenciado para um melhor 
aprendizado (ensino de robótica com material 
Lego e Palavra Cantada).

FAZENDO MUITO MELHOR
FAZENDO DIFERENTE

www.recife.pe.gov.brfacebook.com/prefeituradorecife instagram.com/prefeiturarecife
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8 BITZ
Animatroonicz (Recife/PE)
// 15 MIN.

Dois robôs são submetidos à ex-
periência de fundir suas configura-
ções atuais com aquelas mais antigas 
chamadas “8 BITZ”. Mask e Miltwo 
foram os únicos com a adaptação 
de 100%. Nesta coreografia, usando 
elementos do Animation e do Robot 
Dance, onde o tempo parece parar 
com os efeitos feitos pelo corpo, eles 
mostram que o novo e o velho podem 
se fundir e que tudo é possível.   

Direção
WILL ROBISON DA SILVA

figurino
ANGéLICA FERREIRA

elenco
WILL ROBISON DA SILVA E 
LEONARDO THOMAZ

Grupo Acaso (Recife/PE)
// 15 MIN.

Um espetáculo que busca se aprofundar nos caminhos 
que nos unem à Galicia, Brasil e Portugal. Nos caminhos da 
terra, da humanidade, do homem a partir de uma perspectiva 
contemporânea e multidisciplinar que integre teatro, dança, 
música e diferentes sotaques e idiomas. Caminhos que vão 
e voltam. O caminho como ponto de encontro. O humor e o 
poético em busca do comportamento cíclico. O trecho que 
será apresentado trata de questões como a procura do nosso 
espaço na terra, o elo e as ligações cíclicas e a influência dos 
sentimentos sobre nossas decisões. A obra foi criada em regi-
me de residência artística entre o Grupo Acaso e a Limiar Te-
atro (Galícia), já apresentada também em Portugal e Espanha.

dIa 15 de agoSTo de 2015 
(SáBADO)
Teatro Apolo, 19h
Ingressos: R$ 20  e R$ 10
// COM COREOGRAFIAS SELECIONADAS 
ENTRE 15 E 20 MIN. // LIVRE PARA TODOS
OS TRABALHOS

Direção e figurino
BáRBARA AGUIAR E 
FRAN NUNEZ

iluminação
ANA CATARINA MAIA

Trecho do espetáculo 

Pangeia

trilha sonora
JOSE CARLOS ILLANES

Coreografia e execução
BáRBARA AGUIAR
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Suíte 
Clássica
Grupo de Ballet Stúdio de Danças (Recife/PE)
// 18’02’’

Uma reunião alegre para celebrar al-
gumas das obras mais populares dos prin-
cipais ballets de repertório do século xIx, 
apresentando pas de deux e variações das 
obras coreográficas de Arthur Saint-Léon, 
Jules Perrot, Petipa e Vaganova, em D. Qui-
xote, Giselle, Coppelia, La Esmeralda (com 
o pas de deux de Diana et Acteon), entre ou-
tros.

Coreografias originais
MARIUS PETIPA E ARTHUR SAINT-LéON 

Músicas
LUDWIG MINKUS, CESARE PUGNI, LéO DELIBES, 
ADOLPHE ADAM E BORIS ASAFyEV

adaptação coreográfica
JANE DICKIE E GRUPO DE BALLET STUDIO DE DANçAS

Direção artística
JANE DICKIE

elenco
BEATRIZ GONDRA, CAROLINA PAIVA, EDVALDO DOS 
SANTOS, ISABELLA SEVERI, JEANNE FREITAS, JúLIA 
FRANCA, JULIANA SIQUEIRA, MáRCIO FILHO E RAySSA 
CARVALHO
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Ausências
Grupo Peleja (Recife/PE)

// 20 MIN. 

Um trabalho em processo, desdo-
bramento da pesquisa de Mestrado cujo 

tema são as relações de gênero e a parti-
cipação feminina na brincadeira de cavalo 

marinho. Perceber as mulheres no contex-
to de uma brincadeira feita essencialmente 

por homens foi o ponto de partida para esta 
criação de dança que poetiza a experiência 

feminina.

Criação, pesquisa e atuação
TAINá BARRETO

Colaborações
MARIA ACSELRAD, LETíCIA DAMASCENO, EUGENIO 
BARBA, JULIA VARLEy E TATIANA DEVOS GENTILE

assessoria técnica
EDUARDO ALBERGARIA E ORLANDO NASCIMENTO

iluminação
EDUARDO ALBERGARIA

Clown
Cia. de Dança Fátima Freitas (Recife/PE)
// 16 MIN. 

Põe na cara um sorriso a mais, traz 
de volta enrolado num laço de fita minha 
paz... Olha como ele dança, olha como ele 
chora de rir: o palhaço escondendo a tris-
teza por trás do nariz...

Coreografia
ISABEL FERREIRA

Direção artística
FáTIMA FREITAS

elenco
ROBERTA CUNHA, FERNANDA LôBO, MáRCIO 
FILHO, JEFFERSON FIGUEIREDO, ISABEL FERREIRA, 
THEREZA RACHEL FREITAS, NATáLIA BRITO E 
MONIQUE VILELLA
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Performance      
    Reflexos

dIa 15 de agoSTo de 2015 
(SáBADO)
área externa do Parque Dona 
Lindu, 20h 
Gratuito
// 20 MIN. // LIVRE

Direção
PAULO HENRIQUE FERREIRA

VJ
ALBERTO SAULO

DJ
RODRIGO PORTO CAVALCANTI

elenco
ANNE COSTA, HENRIQUE BRAZ, 
JADSON MENDES, KARLA 
CAVALCANTI, SILAS SAMARKy 
E VALéRIA BARROS

Acupe Grupo de Dança (Recife/PE)

A proposta cria novas formas de visualidade para os movimen-
tos do corpo e a arte digital, explorando as possibilidades que essa 
interação estabelece, dentre elas o diálogo entre o real e a ficção. A 
movimentação criada pelos bailarinos é potencializada através das 
projeções gráficas, e os códigos de programação materializam-se 
enquanto reflexo dos bailarinos, resultando numa performance que 
estimula os sentidos táteis, visuais e sonoros. Nesta relação, propos-
ta para vários espaços e ambientes, fechados ou abertos, na rua ou 
em teatro, os intérpretes buscam a interação não só com a imagem 
projetada como o contato direto com a plateia, possibilitando a par-
ticipação do público na performance. Temas poderão surgir no mo-
mento em que a atuação acontece, já que o improviso da projeção, da 
música e dos intérpretes são o fio condutor da performance. Os bai-
larinos se comunicam com o público através dos seus movimentos, 
os quais são capturados por um sensor de vídeo, processados por um 
computador e manipulados por um código escrito em linguagem de 
programação desenvolvido para transformar aqueles movimentos 
em projeções gráficas. Performance Reflexos é, então, um circuito 
de comunicação entre bailarinos e computadores construído no es-
paço de interseção do mundo sensorial humano com o digital.
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Zhu, que em chinês significa bambú, é 
signo não só de resistência, mas do cons-

tante movimento, da suavidade e maleabi-
lidade frente aos percalços que nunca são 

poucos. Hoje radicada em Minas Gerais, a 
Cia. Mário Nascimento foi criada em São 

Paulo, em 1998, pelo coreógrafo Mário Nas-
cimento e o compositor Fábio Cardia. 

/ /  P r o g r a M a ç ã o  / /

Zhu

dIa 15 de agoSTo de 2015
(SáBADO)

Teatro Luiz Mendonça 
(Parque Dona Lindu), 21h

Ingressos: R$ 20  e R$ 10
// 1h // LIVRE
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O percurso do coreógrafo e bailari-
no Mário Nascimento à frente da com-
panhia que leva seu nome completa 
dezessete anos em 2015. E essa longa 
trajetória é marcada pela resistência em 
todos os seus significados, da resistên-
cia dos corpos e de desafiar seus limites, 
como também no sentido de sobreviver 
de arte, de resistir com suavidade. 

Direção e coreografia
MáRIO NASCIMENTO

assistente de direção e 
preparação vocal
ROSA ANTUñA

trilha sonora
FáBIO CARDIA

figurino
MáRIO NASCIMENTO E ROSA 
ANTUñA

iluminação
MáRIO NASCIMENTO E SIDNEI 
HONÓRIO

produção geral
HERIVELTO CAMPOS

elenco
ALICIA-LyNN CASTRO, CAMILLA 
OLIVEIRA, CLEISON LANA, 
DANIELLE MESQUITA, ELIATRICE 
GICHEWISKI, FáBIO COSTA, 
MáRIO NASCIMENTO, ROSA 
ANTUñA E PATRICK VILAR 

patrocínio
O BOTICáRIO (MANUTENçãO DA 
CIA. MáRIO NASCIMENTO)
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DIREçãO

PAULO DE CASTRO E 
IRIS MACEDO

realização
CENTRO DE DIVERSIDADE 
CULTURAL TEATRO ARMAZéM
assessoria de imprensa  
e Comunicação
LEIDSON FERRAZ
Curadoria nacional 
PAULO DE CASTRO E 
IRIS MACEDO 
Curadoria local – espetáculos e 
Coreografias profissionais de 
pernambuco
ROMILDO MOREIRA, LUIZ 
ROBERTO E ROGéRIO ALVES
Curadoria local – grupos de 
formação de pernambuco
MôNICA LIRA, RAIMUNDO 
BRANCO E PAULO HENRIQUE 
FERREIRA
Coordenação de produção
ROGéRIO ALVES 
produção executiva
BáRBARA AGUIAR, ANDRéA 
SILVA, HUDSON WLAMIR, 
SANDRA POSSANI, CARLA 
NAVARRO, AMANDA 
BRINDEIRO, SILAS SAMARKy, 
DANIEL CASTRO E TICIANA 
PACHECO
Coordenação pedagógica
LIANA GESTEIRA
Coordenação técnica
LUCIANA RAPOSO
assessoria Jurídica (Contratos) 
GISELLy ANDRADE
apoio De produção 
JúLIO ANTONIO, SAyONARA 
SILVA E PEDRO ENéAS
Motoqueiro
EVANDRO ALVES

27 DE JULHO A 
15 DE AGOSTO DE 2015
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COMUNICAçãO

identidade Visual e Desenvolvimento 
das peças publicitárias
ANDRé CATITA
Desenvolvimento do programa
ANDRéA AGUIAR
editor e redator do programa
LEIDSON FERRAZ 
apresentador oficial
MARCELO GOMES
apresentador palco externo
SéRGIO GUSMãO
site e rede social
PIANO LAB
Venda de ingressos
COMPREINGRESSOS.COM
fotógrafos
WELLINGTON DANTAS, ROGéRIO 
ALVES E PEDRO PORTUGAL
agenda Cultural do teatro 
pernambucano
APACEPE (Associação dos 
Produtores de Artes Cênicas de 
Pernambuco)
Criação e Direção do Vt institucional
VIRTUAL (TéCNICO: FLáVIO 
ALBUQUERQUE)
elaboração de relatório
PAULA DE RENOR

filmagem
PEDRO RODRIGO, SéRGIO 
FARIAS E WLADE FREITAS 

FORMAçãO

professores 
MARCOS BUIATI (DF), BIANCA 
MORENA (PE), MáRCIA FEIJÓ 
(RJ) E LUCIENE MUNEKATA (BA)

seminaristas
ROBERTA RAMOS (PE), OTáVIO 
NASSUR (PR), MARCELO SENA 
(PE) E ANDRé AGUIAR (PE) 

Curadores/programadores/gestores 
Convidados
CRISTINA CASTRO – FESTIVAL 
INTERNACIONAL VIVADANçA (BA)
CONTEMPORâNEA (RN)
ENEIDA AGRA MARACAJá – FESTIVAL DE 
INVERNO DE CAMPINA GRANDE (PB)
FABIANO CARNEIRO - COORDENADOR 
DE DANçA DA FUNARTE (RJ)
JANE RUTH – FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE DANçA DE FORTALEZA (CE)

EQUIPE TEATRO 
DE SANTA ISABEL 

gerente geral
RITA MARIZE
gerente de administração
QUIERCLES SANTANA

assistente de produção
GUSTAVO SOARES

administração
MARIA CéLIA, JOãO DO CARMO 
(JOCA), LUIZ ANTôNIO, LIANE BORBA, 
FERNANDO IRMãO, MARIA JOSé NERI 
E ISNALDO JOSé

atendimento ao público
NATéRCIA BANDEIRA, FRANCISCO 
WELLINGTON, PRISCILA AyRES, 
GENéSIO GONçALVES, AURENI 
MARTINS, MARIA APARECIDA, 
ANA MARIA, JACICLEIDE ROSENO, 
NIVALDA ARAúJO, LEONILDO CâNDIDO, 
MARIA DA CONCEIçãO, JOSé FIRMINO, 
RILSON AGOSTINHO, GILMAR PEREIRA 
DE CASTRO, MARyENE RODRIGUES 
CHAVES E MARIA DO ROSáRIO LIMA 
LEITE

técnica
JOSé CAETANO, GIVANILDO CARNEIRO, 
JOSé MáRIO, PAULO GERMANO, 
CARLOS ANTôNIO, ELI PEDRO, 
NIELSON CLáUDIO, MANOEL MESSIAS, 
JOSé SILVINO DE LIMA JúNIOR 
E FLáVIO FREITAS

www.mostrabrasileiradedanca.com.br
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EQUIPE TEATRO LUIZ 
MENDONçA

gestor
JONAS ALCâNTARA
administrativo
TIAGO MARQUES, INAILZA ALVES, 
JOSUé OLIVEIRA E LORENA 
SANTOS
operacional
EUCLIDES VIEIRA
Diretor técnico
ROBERTO CARLOS
técnicos
SEBASTIãO DO VALLE, FERNANDO 
FéLIx, CAIO MORAIS, MANOEL 
RAMOS, DANIEL SILVA, MARCOS 
LIMA E THIAGO SANTOS

EQUIPE CENTRO DE 
FORMAçãO E PESQUISA 
DAS ARTES CêNICAS 
APOLO-HERMILO

gerente geral
CARLOS CARVALHO
Chefe da Divisão de atividades 

pedagógicas
IVO BARRETO
gestora
ADRIANA PAZ
gerente de serviços patrimônio e 

Documentação
 ALFREDO BORBA
assistente de serviços da Biblioteca 
do Centro osman lins
NATALI MARIA
assistentes de serviço
ELIANA CâNDIDA, IZOLDA 
BARRETO E ERIKA KARLA
Diretor técnico
ERON VILLAR

técnicos de luz
GABRIEL FéLIx, JORGE COSTA, 
NADJECKSON LACERDA E 
RODRIGO OLIVEIRA
técnicos de som
ADEMIR DOS SANTOS E JORGE 
SIMõES
técnicos de Maquinaria
EDUARDO AUTRAN, KáTIA 
VIRGíNIA, NAGILSON LACERDA 
E NICOLAU ARAúJO
Camareira
MARIA DA SILVA

EQUIPE PAçO 
DO FREVO

gerente geral
Eduardo Sarmento
gerente de Conteúdo
Nicole Costa
gerente de Desenvolvimento 

institucional
Laura Proto
Coordenação educativo e 

programação
Leila Nascimento
Coordenadora de Dança
DANIELA SANTOS
Coordenador de Música
ANDRé FREITAS
produtora
NAARA SANTOS
assistente de Dança e Música
EDUARDO ARAúJO
assistente do educativo
POLyANA RAMALHO
técnico de som
MATHEUS RODRIGUES

EQUIPE ESPAçO 
ExPERIMENTAL

Direção e Coordenação artística
MôNICA LIRA
produtora
EMELINE SOLEDADE
assessoria de Comunicação
PAULA CAAL
Coordenador técnico
BETO TRINDADE
técnico auxiliar
EDUARDO AUTRAN
serviços gerais
MARIA CLáUDIA (ANA)

EQUIPE LIVRARIA 
CULTURA (RECIFE)

técnico de som e luz
DENIS PINTO E SILAS PINTO
Coordenador de 
Marketing e eventos
ERIK ARMILIATO
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