


13ª Mostra Brasileira de Dança

Bem-vindos!

Acesse www.cultura.pe.gov.br, conheça melhor a minuta do projeto e ajude a melhorar a proposta! 

Participe dos diálogos presenciais ou envie sua sugestão para o e-mail: dialogosic@gmail.com

REESTRUTURAÇÃO 
DO SISTEMA DE 
INCENTIVO À CULTURA  
MAIS RECURSOS, MAIS OPORTUNIDADES, 
MAIS DEMOCRACIA!

Fortalecimento do 
FUNCULTURA, com 
garantia de editais 
anuais nas categorias 
Geral, Microprojetos, 
Audiovisual e Música; 
e destinação 
mínima anual de 
R$ 35 milhões, agora 
garantido por lei.

Edital MICROPROJETOS 
é para iniciativas de 
baixo orçamento, de 
diversos grupos e 
expressões artísticas e 
culturais, com foco no 
desenvolvimento 
sociocultural, na 
promoção da cidadania, 
transmissão de saberes e 
sustentabilidade.

Inserção da modalidade 
MECENATO, com valor nunca 
superior ao garantido no 
FUNCULTURA. Projetos serão 
aprovados por Comissão 
Tripartite (Governo, Sociedade 
Civil e Instituições de Cultura e 
Ensino). Empresas 
incentivadoras precisarão 
fazer aportes adicionais em 
um Fundo Público, o que vai 
garantir mais uma opção de 
fomento, o CREDCULTURA. 

Por meio do CREDCULTURA, 
artistas e produtores 
culturais terão acesso a 
linhas de crédito para 
investimento em seus 
projetos, abrangendo áreas 
como aquisição de 
equipamentos, criação, 
produção, preservação e 
divulgação de bens culturais. 
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A L G U M A S  P RO P O S TA S  D A  S E C U LT / F U N D A R P E :

Em um ano de luta para a cultura brasileira a 13° Mostra Brasileira de 
Dança é um respiro, um ponto de troca e encontro pulsante entre realiza-
dores, bailarinos e companhias locais, nacionais e internacionais. Com uma 
programação de 10 dias - de 29 de julho a 07 de agosto de 2016 -, a MBD traz 
para os palcos da capital pernambucana 4 atividades pedagógicas gratuitas 
e 35 apresentações em 8 casas de espetáculos do Recife. Este número nos 
permite alcançar uma de nossas principais intenções: facilitar o acesso do 
grande público à espetáculos de qualidade e à preços acessíveis. Além disso, 
em 2016 damos continuidade ao projeto Vá de Bike!, um incentivo que ga-
rante 50% de desconto no valor dos ingressos para os ciclistas que usarem 
a bicicleta como meio de transporte para chegar às apresentações.

Desde o ano passado, nos bastidores, vários profissionais trabalham 
durante o ano para garantir uma experiência melhor a cada edição, 
elaborando uma programação para pensar a dança que vem sendo 
feita no nosso país e principalmente impulsioná-la, disseminá-la. O 
Seminário Dança e Sustentabilidade, por exemplo, traz a discussão 
sobre estratégias e alternativas para manter ações ligadas à dança 
no atual cenário econômico do Brasil. Uma novidade, também neste 
sentido, é a campanha Adote uma Bailarina ou um Bailarino, realiza-
da em parceria com o Compaz (Alto Santa Terezinha) para arrecadar 
artigos de dança em todos os espaços que recebem a Mostra durante o 
período de apresentações. 

Assim, unindo discussões pertinentes para o cenário da dança à produ-
ções de pesquisadores, técnicos, gestores, companhias, coletivos e grupos 
independentes de diversas regiões, a 13° Mostra Brasileira de Dança traz 
para o público agentes do Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernam-
buco e Portugal, além de prestar homenagem à bailarina, coreógrafa e dire-
tora Mônica Lira, que conta com três espetáculos do repertório do Grupo 
Experimental na programação. 

A MBD convida você a entrar neste universo. Vem com a gente!
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Valores

R$ 30,00 (inTEiRA)
R$ 15,00 (MEiA EnTRADA)
R$ 10,00 (ARTiSTAS E TéCniCOS COM A 
CARTEiRA DO SATED/PE)
R$ 5,00 (ARTiSTAS PARTiCiPAnTES DO EVEnTO)

ForMas De PaGaMeNTo

DinhEiRO, CARTãO DE CRéDiTO 
E DéBiTO (ViSA, MASTER E CiELO). 

oNDe CoMPrar INGressos

|| CALL CEnTER (81) 2626 2605
|| PELO SiTE www.COMPREinGRESSOS.COM
|| nA BiLhETERiA DOS TEATROS, COnfORME 
DiSPOniBiLiDADE, 2 hORAS AnTES DE CADA 
SESSãO (ExCETUAnDO O TEATRO DE SAnTA 
iSABEL, CUJA BiLhETERiA ABRE DAS 9 àS 12h E 
DAS 14 àS 17h).

Casas de espetáculos 

TeaTro De SanTa ISaBel
PRAçA DA REPúBLiCA, S/n, SAnTO 
AnTôniO. TEL: 81 3355 3322

TeaTro luIz MenDonça/
Parque Dona lInDu
AV. BOA ViAGEM, S/n, BOA ViAGEM. TEL: 
81 3355 9821

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

loCalIZe-se

INGressosTeaTro arraIal
RUA DA AURORA, 457, BOA ViSTA. 
TEL: 81 3184 3057

ColeTIvo lugar CoMuM 
RUA CAPiTãO LiMA, 210, SAnTO 
AMARO TEL: 81 9.9637 8010

eSPaço exPerIMenTal 
RUA TOMAzinA, 199, RECifE 
TEL: 81 3224 1482

RECifE |  PERnAMBUCO | BRASiL 

espaços Pedagógicos 

Paço Do Frevo
PRAçA DO ARSEnAL DA MARinhA, 
S/n, BAiRRO DO RECifE. 
TEL: 81 3355 9500

CoMPaz 
AV. AníBAL BEnéVOLO, S/n, ALTO 
SAnTA TEREzinhA 
TEL: 81 3355 8347

eSPaço CoMPaSSoS
(RUA DA MOEDA, 93 – BAiRRO DO 
RECifE AnTiGO – 1° AnDAR E TéRREO)
TEL: 81 4101.1640

QUeM TeM DIreITo 
a MeIa eNTraDa?

|| CLiEnTES iTAUCARD 

|| CRiAnçAS ATé 10 AnOS, ESTUDAnTES, 
PROfESSORES E MAiORES DE 60 AnOS COM 
iDEnTifiCAçãO.

|| OS CiCLiSTAS TERãO DiREiTO A 50% 
DE DESCOnTO AO ESTACiOnAREM 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 RECifE (AMECiCLO), 
TODOS DiSPOSTOS EM fREnTE àS CASAS DE 
ESPETáCULOS.

nO ATO DA COMPRA nA BiLhETERiA é iMPRESCinDíVEL A APRESEnTAçãO DO DOCUMEnTO 
COMPROVATóRiO, O MESMO SEnDO nECESSáRiO nA EnTRADA DO TEATRO. AqUELES qUE 

nãO O fizEREM, TERãO SEU inGRESSO inVALiDADO.

IMPorTaNTe:

COMPRE SEU inGRESSO PELO COMPREinGRESSOS
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É com alegria que damos continuidade à parceria da Mostra Brasileira de Dança com 
a Ameciclo (Associação Metropolitana de Ciclistas do Grande Recife), mantendo 
um projeto de estímulo ao uso das bicicletas no Recife através de estacionamentos 
temporários que contemplam o período da MBD. Felizmente, depois de dois anos 
de sucesso do programa, chegamos à terceira edição constatando a instalação de 
bicicletários permanentes em alguns Teatros como o Apolo e o Hermilo Borba Filho, 
valorizando por todo o ano o uso das bikes como meio de transporte. 
Durante a programação da Mostra, além de estacionar com segurança, o ciclista 
que sair de casa com sua “magrela” para conferir as apresentações, ganha 50% 
de desconto no valor da entrada. Funciona da seguinte forma: depois de comprar 
o ingresso – seja na bilheteria do teatro, por telefone ou pela internet – é preciso 
carimbá-lo com um dos representantes da Ameciclo para validar o ticket. A equipe 
estará presente em frente a todas as casas de espetáculos. Então vá de bike! 
Mais informações: www.ameciclo.org.

*Os bicicletários instalados pela parceria MBD x Ameciclo seguem as diretrizes do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB), Lei 9.503, de 23/09/97

Vá de bike! 
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Produtores 8
Homenageada | Mônica Lira  9, 10, 11 e 12

PeDaGÓGICo
Investindo em educação  14
Seminário Dança e Sustentabilidade 15
Oficinas de iniciação  16 e 17
Oficinas de aperfeiçoamento 18

ProGraMaÇÃo De esPeTÁCUlos 
Balé Teatro Guaíra  20 e 21
Grade geral de programação   22 e 23 
Coletivo Incomum 24
Núcleo Viladança  25
Grupo Experimental  26, 27, 39 e 40
Qualquer um dos 2 companhia de dança  28
Grupo de Ballet Stúdio de Danças 29
Coletivo Lugar Comum 30 

MosTra De CoreoGraFIas: 
GrUPos eM ForMaÇÃo             32 a 35
Maysa Club  32
Cia. de Frevo do Recife 32
Coletivo Recbeats 32 
Stúdio Viegas de Dança 33 
Academia Fátima Freitas 33 
Babi Johari  33 
Ballet Cláudia São Bento 34 
Gesttus Grupo de Dança  34 e 35
Ballet Fernanda D’angelo  34 
Grupo Ária Clássico  35 
Renata Botelho  35
Thiago Barbosa   35

MosTra De CoreoGraFIas 
ProFIssIoNaIs 37 e 38
Ballet da Cidade do Recife  37 
Luciana Freire D’anunciação 37
Gardênia Coleto 38

eNCerraMeNTo 
Dança Solidária   40

Ficha Técnica  41 e 42
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MôNICa lIra

O Brasil passa por um momento de grandes transformações 
políticas, sociais e  econômicas que vem afetando nas mesmas 
proporções o nosso cotidiano. impossível não registrar que sem 
pudores, tivemos a extinção do Ministério da Cultura de forma 
arbitrária e irresponsável, nos usurpando um órgão de 31 anos 
de existência e que tem em um de seus ofícios a proteção do 
patrimônio histórico e cultural. Após pressão dos artistas e tra-
balhadores da cultura, o Ministério foi reconduzido ao seu posto. 
Um país que não conhece e preserva o seu passado é um país 
sem futuro! neste momento de tantas turbulências e incertezas 
precisamos ter coragem, força, foco, fé e muita determinação para 
continuarmos este trabalho. Encorajamos a todos os fazedores de 
cultura no país para não desistirem de seus ofícios!

Completamos 13 anos de muitas conquistas e vitórias e ain-
da temos muito a buscar, crescer e a aprender. Construímos este 
projeto com dezenas de mãos e pés de vários profissionais em 
vários segmentos. A realização da 13° MBD vem para nos lem-
brar que este lugar deve ser ocupado por todos!  independente-
mente de uma edição mais ou menos recheada de atrações do 
que outra, a comemoração aqui é por estarmos realizando mais 
uma Mostra valorizando o artista, promovendo e preservando a 
cultura brasileira, movimentando a economia e oportunizando o 
acesso da população a bens culturais, a preços populares.

Empodere-se da Mostra Brasileira de Dança, ela é de todos nós!

Iris Macedo
Diretora da Mostra Brasileira de Dança

empodere-se.
estamos firmes, 
apesar de tudo...

A Mostra Brasileira de Dança se mos-
tra cada vez mais profissional e demo-
crática, mesmo em tempos de crise. Cri-
se criada não por nós, mas por políticos 
corruptos e pessoas de má fé que asso-
lam o país.

é triste, é repugnante saber o que 
está acontecendo com o nosso povo, 
mas venceremos e vamos lutar sempre 
para tirar esses traidores da pátria. Só 
depende de nós. E sabemos que a popu-
lação não mais suporta a falta de digni-
dade da maioria esmagadora dos nossos 
parlamentares, que vivem a pensar em 
obter vantagens em cima do nosso povo.

nós que realizamos a Mostra Brasilei-
ra de Dança apresentaremos a dança da 
nossa gente com garra coragem e deter-
minação.

Merda para todos!!!

Paulo de Castro
Diretor da Mostra Brasileira de Dança
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Por MarílIa raMeH

Por ser cria de uma ilha, do arquipélago lá de 
fernando de noronha, e de ter aportado em ou-
tra ilha, no Recife, destinou-se a criar pontes de 
muitos tipos, formas, dimensões e tamanhos. no 
Recife dos casarios e sobrados, do centro da cida-
de com sua iluminação limitada, do cheiro forte do 
rio, dos moradores da rua, do mar que arrebenta 
nos arrecifes. Bem no centro do Recife, o encon-
tro, a dança. Recife da Tomazina, da Lira, da Môni-
ca. A Mônica Lira do grupo experimental. 

Grupo que foi fundado em 1993 e há mais de 
duas décadas vem transformado os corpos urba-
nos da capital. A trajetória de Mônica Lira e do 
Grupo Experimental se confundem com a dinâmi-
ca cultural do Recife. A pulsação, a potência cria-
tiva e a capacidade de articular, de agregar, de 
somar, de estar junto. Assim tem sido nas diversas 
iniciativas e obras artísticas de sua autoria. 

no início da década de 90, a realidade profis-
sional da dança ainda residia apenas no ensino 
não formal, a manutenção financeira dos artis-
tas advinha da atuação como professores, além 
de apresentações onde a maioria dos bailarinos 
não eram remunerados. nessa época, Mônica Lira 
dava aula de dança em diversas escolas e acade-
mias de Recife, Olinda e Paulista e como bailarina 
integrou a Cia. dos homens.

A sua história se mistura com a geografia, com 
as tensões e vigor da cidade, traduzida na estética 
do Movimento Mangue em zambo, nos Postais do 
recife com a cidade como cenário ou no busão 
do Barro Macaxeira com seus arquétipos e usuá-
rios, a caminho do Breguetu a festa e os dilemas 
do contexto da periferia. Seja na profundidade do 
amor de lúmen ou no profano e no sagrado, refle-
xão sobre a crença e sincretismo, manifestações 
do divino através dos sentimentos de fé, esperan-
ça e resignação, a festa do Morro, Conceição. 

no desejo de lançar novos olhares, de recons-
truir e ressignificar a relação de pertencimento na 
prática conjunta em outras pontes, uma trilogia: 
Ilhados – construindo pontes, Compartilhados e 
Pontilhados. ilhados – construindo pontes, onde 
volta ao íntimo das suas origens, no encontro de 
duas gerações; Compartilhados, onde a tensão 
e inquietude das relações é exposta de maneira 
visceral em um lugar geograficamente delimitado, 
cerceado por regras e limites; e Pontilhados, que 
como poesia aos ouvidos nos coloca como espec-
tadores de uma cidade caótica e ao mesmo tempo 
inspiradora. Aqui e acolá com seus espetáculos, 
percorreu várias cidades brasileiras e participou 
de turnês internacionais na América Latina (Peru, 
Equador, Bolívia, Chile, Argentina) e Europa (Espa-
nha, Portugal e itália).

Muitos fazeres e saberes sobre convivência 
coletiva das mais diversas formas. nas ilhas, mas 
também nos contornos, nas franjas. foi justamen-
te nessa ausência de espaço que junto com ou-
tros produtores independentes criou em 1995 o 
Festival de Dança do recife, evento que durante 
anos movimentou os criadores, grupos, bailarinos, 
todos os fazedores da dança, de todas as danças 
e que projetou o Recife no cenário nacional como 
polo de criação e diversidade - muitos grupos 
surgiram estimulados pelo festival. num dado mo-
mento, a necessidade de rediscussão do formato 
do festival de Dança criou uma ambiência para 
que outras questões viessem à tona.

nesse fluxo de movimentos, lutas de resistên-
cia pelo reconhecimento da dança como profis-
são, Mônica Lira participou, juntamente com ou-
tros artistas, da fundação do Movimento Dança 
recife, articulação da sociedade civil organizada 
em atuação há 12 anos, discutindo e mobilizando 
a dança da cidade em torno das políticas públicas. 
Dessa mobilização partiu a criação do curso de 
dança na Universidade federal de Pernambuco, 
bem como todos os avanços no fomento para a 
dança entre outras pautas. 

Como produtora cultural independente, é uma 
fazedora de micropolíticas do cotidiano onde vai 
difundindo e pulverizando conhecimento e infor-
mação, essa dedicação constante fez dela idea-
lizadora do núcleo de Formação em Dança. Em 
2004 o Grupo Experimental teve a primeira ex-
periência em desenvolver um trabalho em dança 
para jovens ligados às comunidades do Recife no 
próprio espaço do grupo, cujo os objetivos eram 
vivências de dança contemporânea, oficinas e ati-
vidades artísticas, além de ações de estímulo à 
cidadania e práticas de socialização. 

A iniciativa bem-sucedida trouxe a necessida-
de e o desafio de ampliar essa formação trans-
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Movimento Dança 
recife
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PeDa
GÓGICo

// OFICINAS DE INICIAÇÃO
// OFICINAS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
// SEMINÁRIO

pondo a fronteira do espaço físico para atuar in 
loco nas comunidades (ibura de Cima, UR-6, nova 
Descoberta, Brasília Teimosa, Pina, Boa Viagem, 
Arthur Lundgren, Várzea, Peixinhos, Ponte dos 
Carvalhos, Prazeres, imbiribeira, Jordão Alto, en-
tre outros). O núcleo de Dança na Comunidade 
fortaleceu ainda mais a relação do grupo com a 
cidade para além do centro do Recife, levando 
em consideração o potencial encontrado entre os 
jovens das periferias. A partir daí a sua personali-
dade jurídica passou a ser Centro Mônica Lira de 
formação e Desenvolvimento em Dança.

Outra ação importante nessa história é o pro-
jeto reciclarte, que teve sua primeira edição em 
2005, com o objetivo de realizar troca de conhe-
cimento dos artistas locais com profissionais de 
várias localidades do Brasil, através de seminários 
teóricos e práticos. Dessa forma, a história dos 
dançantes do Recife tem de alguma maneira a 

interferência do Grupo Experimental e do espaço 
experimental – lugares que abarcam a rotina de en-
saios, criações, parcerias ambientes de convivência 
e confluências, de encontro, de troca, de festa, mas 
também de reflexões profundas, além da geração 
de trabalho e renda. A partir da ação e da formação, 
um profundo desejo de transformação através do 
olhar da arte. 

é tempo de celebrar o reconhecimento da rele-
vância da sua atuação na cena local e a projeção 
da dança do Recife para o Brasil e para o mundo, o 
corpo como lugar de encontro e de acolhimento. A 
partir da dança, o privilégio de compartilhar essa 
existência com generosidade e disponibilidade de 
perceber e se doar ao outro. 

A você Mônica Lira, nossa gratidão!

* MarílIa raMeH é PESqUiSADORA, ESPECiALiSTA EM        
GESTãO E PRODUçãO CULTURAL E DiRETORA DA CiA. DE      
DAnçA ARTEfOLiA. 
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Em 2016 a programação pedagógica da Mostra Brasileira de Dança dá continuidade 
à iniciativa de investir na formação de jovens alunos e na expansão de conhecimen-
to para artistas, trazendo professores renomados nacional e internacionalmente.

Este ano, sua programação conta com 3 oficinas gratuitas, sendo duas para um pú-
blico iniciante e uma de aperfeiçoamento profissional para artistas já experientes. 
Além disso, tem sempre o interesse em garantir uma diversidade em sua programa-
ção pedagógica, trazendo oficinas de diferentes técnicas e práticas de dança. Este 
ano o evento traz o trabalho internacional de dança e improviso, com o dinamar-
quês Peter Dietz, uma oficina de Cavalo Marinho e Maracatu de Baque Solto, com 
o pernambucano Fábio Soares e uma oficina de Danças do Oriente com Zuzu Leiva, 
de São Paulo.

A Mostra investe também na realização de seminários, de forma a garantir um 
espaço de troca de ideias e experiências em diversos temas que atravessam o fazer 
da dança: produção, financiamento, políticas públicas, acessibilidade, criação, etc. 
Este ano, a Mostra vai promover um encontro entre artistas, diretores de compa-
nhias, diretores de escolas e produtores nacionais e locais numa Roda de Conversa 
para discutir alternativas e estratégias de sustentabilidade na dança.

Assim, a 13° Mostra Brasileira de Dança garante em sua programação espaço para 
troca de saberes e intercâmbio reunindo a pluralidade das danças artísticas pratica-
das no estado de Pernambuco e no país, e cria oportunidades para pesquisadores, 
bailarinos, coreógrafos, diretores e técnicos das artes cênicas desenvolverem o seu 
fazer na dança. 

liana gesteira 
Coordenadora Pedagógica MBD

Investindo 
em educação

A Roda de Conversa “Dança e Sustentabilidade” tem como propos-
ta discutir iniciativas de sustentabilidade de companhias, escolas e 
instituições de dança diante do atual cenário econômico e político 
brasileiro. O encontro vai trazer artistas e gestores para debater sobre 
estratégias e alternativas de como manter as ações de dança e os 
trabalhos artísticos na atualidade. Para essa conversa teremos a pre-
sença de representantes do Balé Guaíra (PR), Teatro Villa (BA), Focus 
Cia de Dança (RJ), Balé Popular do Recife (PE), Academia Fátima Freitas 
(PE) e artistas independentes da cidade. 

Dança e sustentabilidade
1° De agoSTo

loCal: eSPaço CoMPaSSoS 
(Rua da Moeda, 93 

Bairro do Recife Antigo.
Térreo)

HorárIo: 18h às 21h30
vagaS: 80

seminário

Registre sua presença pelo site www.mostrabrasileiradedanca.com.br

GraTUITo
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Com Zuzu Leiva (SP)

A oficina aborda danças antigas de diferentes regiões do Oriente terrestre: Índia 
(Dança Clássica Odissi); Israel (Dança Tradicional Hebraica); Países Árabes (Dança 
Folclórica); Macedônia (Dança Tradicional Cigana) e Japão (Dança Tradicional Odori). 
Zuzu Leiva é Atriz, dançarina e cantora do grupo MAWACA. Bacharel em Comuni-
cação Social (FAAP), tem formação em Teatro (Macunaima), Astronomia (CASP), 
Danças Indianas (Odissi, Kathak), Dança do Ventre, Flamenco e Danças Étnicas. 

Com Fábio Soares (PE)

A oficina parte da premissa onde a dança não é simplesmente abordada a partir da forma, 
mas principalmente a partir da essência e dos princípios físicos e energéticos que funda-
mentam os brinquedos tradicionais do Cavalo Marinho e do Maracatu Rural.  A qualidade de 
energia, os passos, o jogo e o ritmo são abordados a partir do envolvimento e da experiên-
cia adquirida ao longo dos anos por Fábio Soares como brincador tradicional destas danças. 
Fábio Soares é integrante do Cavalo Marinho Estrela de Ouro e do Maracatu de Baque Solto 
Leão de Ouro, ambos os grupos são de Condado e são liderados pelo seu avô Mestre Biu Ale-
xandre. No Cavalo Marinho Estrela de Ouro desempenha a função de Figureiro (pessoa que 
bota as figuras - personagens), também confecciona máscaras e adereços. No Maracatu de 
Baque Solto Leão de Ouro, desempenha a função de Vice-Presidente e Puxador de Cordão 
(um dos “cobocos”- caboclos da linha de frente do maracatu). Em 2005 recebeu convite para 
integrar o elenco de bailarinos do Grupo Grial de Dança onde permaneceu até o ano de 2012.

oficinas de iniciação

Danças do oriente1° à 05 De agoSTo
loCal: Paço Do Frevo 

(Praça do Arsenal da Marinha, 
s/n, Bairro do Recife)

HorárIo: 10H àS 12H
Carga horária: 10 horas

30 vagaS
 idade mínima de 10 anos. 

não é necessária experiência 
anterior e os participantes 

podem ser de ambos os 
sexos. Recomendações: dan-
çar descalço e trajar roupas 
confortáveis que permitam 
liberdade de movimentos.

as danças do Maracatu 
rural e Cavalo Marim na 
construção de um corpo

2 à 5 De agoSTo
loCal: CoMPaz 

(Av. Aníbal Benévolo, S/n - 
Alto Santa Terezinha)

HorárIo: 10H àS 12H
Carga horária: 10 horas

25 vagaS – Público em geral, 
artistas, bailarinos, estudan-

tes das artes cênicas.
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oficina de aperfeiçoamento

ProGra
MaÇÃo

DE ESPETÁCuLOS         
& COREOgRAFIAS

Com Peter Dietz (Portugal)

Peter Michael Dietz nasceu na Dinamarca. É per-
former, bailarino, alguém que se move, criador, 

designer, orientador, coreógrafo, professor. Estu-
dou na European Dance Development Center 

(EDDC) onde vivenciou as mais variadas técnicas 
e formas de dança como release technique e 
contacto improvisação. Tem trabalhado em 

várias instituições em Portugal, no Brasil e em 
diferentes zonas da Europa desde 1989. Trabalha 

e pesquisa no ‘c.e.m – Centro em Movimento’ 
orientado por Sofia Neuparth.

Corpo dinâmico/
Corpo flutuante 

1° à 05 De agoSTo
loCal: eSPaço CoMPaSSoS 
(Rua da Moeda, 93 – Bairro do Recife Antigo – 1° andar)
HorárIo: 10h às 13h
Carga HorárIa: 15 horas
20 vagaS 
Esta oficina é de aperfeiçoamento profissional, portanto 
voltada para dançarinos, performers, e artistas do corpo 
com experiência.
Corpo dinâmico/Corpo flutuante tem como objetivo 
trabalhar as ideias principais de como pretendemos 
articular e reciclar a nossa energia e força em movimen-
to. As aulas pretendem trazer a compreensão incor-
porada do movimento em seus elementos estruturais, 
desenvolvendo as habilidades de execução, articulação 
e deslocamento no espaço em uma abordagem prática, 
baseando-se em diferentes técnicas de movimento como 
o Release Technique e o Contact improvisation.

*no DIa 5 De agoSTo Haverá o enCerraMenTo DaS oFICInaS no Paço Do Frevo, DaS 10H àS 13H, reunInDo ToDoS oS alunoS.
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Balé Teatro Guaíra (PR)

Trânsito trata da diversidade rítmica e formal dos 
cruzamentos entre culturas, a partir da investiga-
ção de ritmos tribais de etnias distintas. Ana Vitória 
discorre pela poética dos territórios e geografias, 
utilizando-se das cartografias afetivas para compor 
um rico caleidoscópio gestual, organizados tam-
bém na trilha sonora composta especialmente pelo 
músico Cláudio Dauelsberg. A coreógrafa acredita 
que o trânsito é movimento inexorável e que é 
impossível não se submeter a ele. O deslocamento 
dos corpos promove, assim e sempre, uma nova 
composição dos corpos no espaço. Reconfigura-se 
o Ser e sua Experiência no mundo, aproxima-se 
e repulsa, afeta e distancia-se, imprime e apaga-
se nossas pegadas. Criada especialmente para o 
Balé Guaíra em 2001, Trânsito inaugura uma nova 
experiência nos corpos dos seus intérpretes ao 
interrogar sobre suas heranças culturais, portan-
to, formais e expressivas. Os fluxos e refluxos, 
arquivos e repertórios de outras etnias são aqui 
experenciados, investindo na aproximação entre 
corporeidades e diálogos afetivos.

Coreografia: Ana Vitória | Música, direção musical, criação, 
arranjo, piano e teclados: Cláudio Dauelsberg | Participações: 
Mamur Ba e Nusrat Fateh Ali Kahn (vozes), Peter Dauelsberg 
(solo violoncelo) |  Gravação e mixagem: Joá Estúdios 
|  Figurino: Ney Madeira | Iluminação: Milton Giglio |  
Ensaiadoras: Regina Kotaka e Soraya Felício | Elenco: André 
Neri, Fábio Valladão/Cesar Nunes, Daniel Siqueira, Leandro 
Vieira, Natanael Nogueira/Reinaldo Pereira, Nelson Mello, 
Patrich Lorenzetti, Raphael Ribeiro/Rene Sato, Rodrigo 
Castelo Branco, Ane Adade, Patrícia Machado, Deborah 
Chibiaque, Juliana Rodrigues, Karin Chaves, Luciana Voloxki, 
Malki Pinsag, Marcela Pinho, Nayara Santos, Karin Chaves/
Deborah Chibiaque (Solo).

|| 29 de julho de 2016
Sexta-feira, àS 20h 
Sábado, àS 20h30
teatro Santa iSabel
ingreSSoS: r$30, r$15, r$10 e r$5* 
duração: 40 min.
ClaSSifiCação livre

orikis 

Trânsito      

Balé Teatro Guaíra (PR)

Orikis é um trabalho criado em 1998 que já rendeu três prêmios à coreografa baiana, radicada no Rio 
de Janeiro. Concebido originalmente para quatro homens, a peça foi reorganizada para o Balé Teatro 
Guaíra, com oito bailarinos/solistas. Ana Vitória partiu do princípio de que ORI é a cabeça e nela estão 
concentradas todas as características dos Orixás e sua mitologia. Explorando uma gestualidade carrega-
da de signos e sentidos, Orikis se desenvolve ao som da música percussiva, do espaço ritualístico e do 
universo masculino que carrega um tônus próprio, singular e potente. Neste trabalho, céu e terra, como 
duas dimensões antagônicas e complementares são exaustivamente explorados, privilegiando hora a 
unidade inferior e hora a unidade superior do corpo, detalhe que é priorizado nesta criação, sobretudo 
quando apresenta-se o dorso nu, natural e primitivo em contraste com a cintura pélvica, vestida em 
calças jeans, numa alusão explícita do homem contemporâneo.
Ana Vitória retorna em 2016 à Cia para reatualizar sua obra, injetando novos caminhos de escuta e pre-
sença e recuperando os afetos tão singulares que mobilizaram sua construção, para que outras e novas 
gerações de artistas-intérpretes possam continuar dando voz aos seus corpos e à nossa história.

Coreografia: Ana Vitória | Música: Manuel Vandji | Figurino: Ney Madeira | Iluminação: Milton Giglio | Ensaiadora: 
Soraya Felicio | Elenco: André Neri, Cesar Nunes/Fabio Valladão, Daniel Siqueira, Rene Sato/Leandro Vieira, 
Reinaldo Pereira/Natanael Nogueira, Nelson Mello, Raphael Ribeiro, Rodrigo Castelo Branco/Patrich Lorenzetti

Balé Teatro Guaíra (PR)

A intervenção propõe uma reflexão acerca da 
espetacularização das obras de arte, em especial 
do corpo do artista. No trabalho, os bailarinos 
estarão expostos para visitação em territórios não 
convencionais. Os visitantes interessados terão 
o auxílio de áudio guides para explorar as obras. 
Através desse sistema de locução, o público entra 
na cena e tem autonomia para escolher, interagir 
e assim saber mais sobre a obra/bailarino de seu 
interesse. Ao serem transportadas do teatro para 
outros ambientes, as intervenções borram as 
fronteiras entre espectador e obra, redesenhando 
uma nova relação espaço-social.

|| 30 de julho de 2016
Sábado
CoMPaZ, 11h
Gratuito 
ClaSSifiCação livre

Direção e Concepção: Patrícia Machado | Criação: Elenco | 
Elenco: Ane Adade, Patrícia Machado, Soraya Felício, Cesar 
Nunes, Raphael Ribeiro, Reinaldo Pereira

*Obra composta em 1998 com a Companhia de Dança Carlota Portella *2001 remontada para o BTG

O Balé Teatro Guaíra, criado pelo Governo do Estado do Paraná 
em 1969, é uma das mais importantes companhias oficiais do país 
graças a sua representatividade histórica, com obras consagradas. 
Durante seu percurso, o BTG realizou mais de 140 coreografias e atu-
almente a Cia. apresenta um repertório focado na diversidade da 
dança contemporânea. Com a atual direção de Cintia Napoli (2012), o 
Balé Teatro Guaíra traz propostas ousadas e autênticas, porém sem 
perder de vista a tradição. 
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29 DE JULhO A 
7 DE AGOSTO DE 2016

29 DE JULhO A 
7 DE AGOSTO DE 2016

ToDoS OS RiTMOS.
UM Só MovIMenTo.

ToDoS OS RiTMOS.
UM Só MovIMenTo.

www.mostrabrasileiradedanca.com.br

 S E x T A   S á B A D O  D O M i n G O  S E G U n D A  T E R ç A  q U A R T A  q U i n T A  S E x T A   S á B A D O  D O M i n G O
29/07 03/0830/07 04/0831/07 05/0801/08 06/0802/08 07/08

TeaTro De          
saNTa IsaBel

TeaTro             
lUIZ MeNDoNÇa

TeaTro          
aPolo

TeaTro     
HerMIlo

TeaTro    
arraIal

esPaÇo 
exPerIMeNTal

ColeTIVo     
lUGar CoMUM

CoMPaZ

CoMPassos          
CIa. De DaNÇa

PaÇo                     
Do FreVo

CoMPassos   CIa. 
De DaNÇa

orIkIS e TrânSITo 
|| 20H ||

orIkIS e TrânSITo 
|| 20H30 ||

que CorPo é eSSe?  
|| 19H ||

BregueTu  
|| 18H ||

vISITa guIaDa 
|| 11H ||

ePílogo 
|| 19H ||

onDe ele anDa é 
ouTro Céu? 

|| 19H ||

PonTIlHaDoS 
|| 16H ||

oFICIna CoM 
FáBIo SoareS 
|| 10H àS 12H ||

SeMInárIo 
|| 18H àS 21H30 ||

oFICIna CoM
 zuzu leIva 

||  10H àS 12H ||

oFICIna CoM 
PeTer DIeTz 

|| 10H àS 13H ||

oFICIna CoM 
PeTer DIeTz 

|| 10H àS 13H ||

oFICIna CoM 
PeTer DIeTz 

|| 10H àS 13H ||

oFICIna CoM 
PeTer DIeTz 

|| 10H àS 13H ||

oFICIna CoM
 zuzu leIva 

||  10H àS 12H ||

oFICIna CoM
 zuzu leIva 

||  10H àS 12H ||

oFICIna CoM
 zuzu leIva 

||  10H àS 12H ||

enCerraMenTo De 
ToDaS aS oFICInaS 

|| 10H àS 13H ||

oFICIna CoM 
FáBIo SoareS 
|| 10H àS 12H ||

oFICIna CoM 
FáBIo SoareS 
|| 10H àS 12H ||

PonTIlHaDoS 
|| 16H ||

na PonTa Da lín-
gua à PonTa Do Pé 

|| 16H30 ||

MoSTra De 
CoreograFIaS 

gruPoS eM 
ForMação 

|| 20H ||

 SuíTe la BayaDère 
|| Dor De PIerroT/ 80 

aoS PeDaçoS ||
 a Pele Da luz

 || 19H ||

zaMBo 
|| 20H ||

Dança 
SolIDárIa 

|| 10H àS 12H ||

SegunDa Pele 
 || 19H ||

AS CORES inDiCAM OS 
TiPOS DE ATiViDADES

PROGRAMAçãO DE 
ESPETáCULOS

PEDAGóGiCO EnCERRAMEnTO
MOSTRA GRUPOS 
EM fORMAçãO

MOSTRA 
COREOGRAfiAS
PROfiSSiOnAiS

pags. 20 a 30 e 39 e 40 pags. 14 a 18 pags. 32 a 35 e 40 pags. 37 e 39

GraDe De ProGraMaÇÃo 2016 GraDe De ProGraMaÇÃo 2016
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Coletivo Incomum (Petrolina/PE)

Segundo espetáculo do Coletivo Incomum, 
Que Corpo é Esse? carrega consigo o desejo e 
as inquietudes amordaçadas pela ditadura dos 
padrões, questionando a busca por vezes incon-
sequente das formas imperfeitas estampadas 
nas mais diversas e variadas telas. O solo de Carol 
de Andrade reflete sobre o uso do instrumento 
corpo, suas formas, seus prazeres, suas limita-
ções e sobretudo, seu valor em uma época onde 
a moda dita que o belo é ter uma “barriga negati-
va” e os empreendimentos Fitness tomam conta 
do mercado.  A criação desse trabalho é uma 
resposta para um questionamento que há muito 
se repetia para a bailarina: “existe um corpo ideal 
para a dança?”.

Interprete Criadora e Direção: Carol Andrade | Criação e 
Execução de Iluminação: Carlos Tiago | Figurino: Diego 
Ravelly | Criação e Execução de Trilha sonora: Ítalo Miranda 
|  Preparação Corporal: Gracy Marcus | Cenário e Arte Gráfica: 
André Vitor Brandão  | Produção: Antônio Manoel

Que Corpo é esse? 
Da Ponta da língua 
à Ponta do Pé 

|| dia 30 de julho de 2016
Sábado
teatro herMilo borba filho, 19h 
inGreSSoS: r$30, r$15, r$10 e r$5*
duração: 40 Min 
indiCado Para MaioreS de 16 anoS

Núcleo Viladança (BA)

Da Ponta da Língua à Ponta do Pé é um musical que conta a história de Zé, um garoto 
que faz de tudo para conquistar o amor da bailarina Isadora numa aventura que o leva a des-
vendar e se apaixonar pelo mundo da Dança. Com a ajuda de uma professora ele viaja desde 
a Pré-História até os palcos contemporâneos, passando pelas mudanças provocadas pelo 
trabalho de Isadora Duncan e pelo estabelecimento da Dança como profissão, com várias 
áreas de atuação. O espetáculo é resultado da pesquisa coreográfica da diretora Cristina Cas-
tro e surgiu da intenção de trazer ao público jovem uma introdução ao conhecimento sobre 
a Dança enquanto arte e atividade profissional. A montagem se desenvolve a partir de uma 
narrativa de comédia romântica.

O Viladança foi criado em 1998 pela coreógrafa Cristina Castro e é um núcleo de ativida-
des em dança residente no Teatro Vila Velha (Salvador), casa com 50 anos de história. Tendo 
como proposta a comunhão entre diversas linguagens artísticas e a verificação da dinâmica 
cultural em uma perspectiva contemporânea, o Viladança prepara e recicla seus dançarinos 
em técnicas que vão do contemporâneo ao balé clássico, passando por danças regionais, 
canto, teatro, atletismo, rapel e percussão. O grupo recebeu da FUNARTE o Troféu Mambem-
be (Companhia Revelação) e o reconhecimento da UNESCO (Prêmio Unesco de Fomento das 
Artes) pela sua criatividade e desempenho técnico. 

|| dia 31 de julho de 2016
doMinGo
teatro Santa iSabel, 16h30
inGreSSoS: r$30, r$15, r$10 e r$5*
duração: 50 Min.
ClaSSifiCação livre

Direção Geral: Cristina Castro | Coreografia: Cristina Castro em colaboração com elenco original | Texto: Cristina Castro e 
João Sanches | Pesquisa histórica: Lúcia Matos | Elenco: Barbara Barbará, Jorge Oliveira, Ridson Reis, Mariana Gottschalk, 
Janahiana Cavalcante e Sérgio Diaz | Ensaiador: Marcelo Galvão | Músicas: Jarbas Bittencourt | Vozes dos bonecos: Camilo 
Fróes e Jarbas Bittencourt | Operação de Luz: Marcos Dedé | Operação de Som: Bergson Nunes | Figurino e Adereços: Luiz 
Santana | Cenografia: Rodrigo Frota | Produção: Núcleo Viladança
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Grupo Experimental (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 
intitulam o que não gostam de brega, cafona. Independentemente do que se pense e de onde 
parta este pensamento, brega é brega e se sustenta como tal. Amor, o maior sentimento, é bre-
ga! É o romântico popular, um chinelo de dedo no final de uma festa de salto. Alguns recusam-se 
a receber este título sem ao menos levar em conta 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 é 
meu, seu, de quem quiser. Brega sou eu, breguetu. Brega é brega!

|| dia 31 de julho de 2016
doMinGo
teatro herMilo borba filho, 18h
inGreSSoS: r$30, r$15, r$10 e r$5*
duração: 60 Min.
indiCado Para MaioreS de 14 anoS

Breguetu 

Concepção e Direção: Mônica Lira (Grupo Experimental) | Intérpretes Criadores: Lilli Rocha, Jorge Kildery, 
Rebeca Gondim, Rafaella Trindade, Gardênia Coleto e Márcio Filho |  Projeto de Iluminação: Beto Trindade |  
Produção musical: Marcelo Ferreira e João Paulo Oliveira |  Design Gráfico: Carlos Moura | Produção: Emeline 
Soledade | Assessoria de Comunicação: Paula Caal | Figurino: Carol Monteiro | Concepção e produção de cabelo 
e maquiagem: Jennyfer Caldas |  Cenotécnico: Eduardo Autran | Ator convidado: Adriano Cabral |  Sonoplasta: 
Adelmo do Vale | Colaboração cenográfica: Henrique Celibi

Grupo Experimental (PE)

Sussurros de memórias habitam cada gota de si-
lêncio, alterando um lugar que nos altera. Traçar 
o próprio caminho, pontilhando cada esquina, 
transformando cada pedaço de chão em história, 
memória. Neste Recife de amores antigos, pas-
saram muitas Das Neves, Doras e até Madonas, 
todas representadas e representantes de mãos 
que batem e que argolam dedos que apontam 
nortes, neste porto de tantos recifes. Por aqui 
elas ainda passam, ficam, fincam seus sentimen-
tos mais extremos em cada ponte. Nessa ilha 
solitária de tantos braços, os abraços parecem 
refúgios. Ali, onde teu olhar alcança, meu corpo 
descansa.  Aqui, onde nos vestimos de memórias, 
nos despimos em dança. 

Pontilhados

Concepção e direção: Mônica Lira | Núcleo de criação: Mônica 
Lira, Lilli Rocha e Jorge Kildery | Intérpretes-Criadores: Lilli 
Rocha, Gardênia Coleto, Jorge Kildery, Márcio Filho, Rafaella 
Trindade e Rebeca Gondim. |  Participação especial: Jennyfer 
Caldas | Bailarinos convidados: Adelmo do Vale, Priscila 
Araújo, Marcela Rabelo, Henrique Braz, Deyvson Vicente, 
Joelma Tavares, Jares Santos e  | Montagem trilha sonora: 
Guille Ceballos |  Montagem de texto áudio-guia: Silvia Góes 
|  Narração: Lilli Rocha e Zoraide Coleto |  Produção: Emeline 
Soledade | Assistente de produção: Rafael FX, Natali Revorêdo e 
Caio Trindade | Figurino: Carol Monteiro |  Projeto Gráfico: Carlos 
Moura | Assessoria de comunicação: Paula Caal

|| dia 1° e 2 de agoSto de 2016
SeGunda e terça-feira
eSPaço exPeriMental, 16h
inGreSSoS: r$30, r$15, r$10 e r$5*
*eSPetáCulo na rua CoM diSPonibilidade 
de 50 foneS de ouvido
duração: 60 Min.
ClaSSifiCação livre
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Qualquer um dos 2 companhia de Dança (Petrolina/PE)

O espetáculo é inspirado no conto “O Homem Cadente” 
do escritor africano Mia Couto e nas pinturas do pintor 
surrealista belga René Magritte. Propondo, assim, a criação 
de uma obra coreográfica que transita pela literatura, artes 
visuais e dança entendendo que o corpo do intérprete na 
contemporaneidade transita por diversos territórios. O tra-
balho, levanta ainda a discussão sobre a possibilidade de ver 
o cotidiano de outras maneiras, de que é possível construir 
outras lógicas, outros ares e, assim, ver o mundo com olhos 
de sonho. O solo é uma fabulação contemporânea sobre um 
homem que decide buscar outros céus, outras realidades 
para si, um convite à reinvenção do tempo, das leis gravita-
cionais; um chamado à lúdica e indispensável capacidade 
humana de travessia, perplexidade, encanto e solidariedade. 
Deixemo-nos cair, suspensos na teia dessa viagem cadente...

|| dia 2 de aGoSto de 2016
terça-feira
teatro arraial, 19h
inGreSSoS: r$30, r$15, r$10 e r$5*
duração: 40 Min.
ClaSSifiCação livre

onde ele anda é outro céu?
Concepção, Coreografia 
e bailarino: André Vitor 
Brandão | Direção Artística: 
Jailson Lima 
Dramaturgia: Renata 
Pimentel | Direção de 
movimento: Renata 
Camargo | Trilha Sonora 
Original: Eugênio Cruz | 
Designer de Luz: Fernando 
Pereira | Figurino: Orlando 
Dantas | Cenotécnica: Carlos 
Tiago e Deborah Harummy 
| Sonoplastia: Lucylene 
Lima | Assessoria em Rapel: 
Eugênio Junior

Grupo de Ballet Stúdio de Danças (PE)

O termo epílogo significa conclusão. Indica a parte final de um 
discurso, no qual é feito um resumo final das ideias expostas, ou 
onde é apresentado e desfecho da história. Nele estarão presen-
tes todos os fatos que dão por encerrada a intriga. É a parte do 
texto em que se descreve o destino das personagens que cons-
tituem a trama. No epílogo também podem ser revelados fatos 
que complementam o sentido da ação. Numa peça de teatro, o 
epílogo é a última cena, a última fala ou o último ato que dá por 
encerrada a ação.

|| dia 3 de agoSto de 2016
Quarta-feira
teatro aPolo, 19h
inGreSSoS: r$30, r$15, r$10 e r$5*
duração: 40 Min.
ClaSSifiCação livre 

Direção do Grupo de Ballet Stúdio de Danças: Ruth 
Rozenbaum e Lúcia Helena Gondra | Direção de 
EPÍLOGO: Luiz Roberto | Coreografia: Luiz Roberto 
|  Figurinos e Cenário: Xuruca Pacheco | Iluminação: 
Martiniano Almeida | Músicas: Hughes De Courson, 
Pierre Akendengué, Osvaldo Cala, Tomas Gubitsch, 
Sami Ateba e Nana Vasconcelos. | Bailarinos: 
Ariana Lima, Beatriz Gondra, Brenda Schettini, 
Carolina Paiva, Cecília Wanderley, Isabela Loepert, 
Isabela Severi, Julia Franca, Juliana Siqueira, 
Marcio Filho, Maria Cecília Vilela.

| |  P r O g r a M a Ç Ã O  2 0 1 6
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gRuPOS EM FORMAÇÃO

MOSTRA DE

Coletivo Lugar Comum (PE)

Quantas vestes precisamos deixar pelo caminho para comple-
tar cada um dos nossos ciclos singulares de desnudamentos 
gerúndios? O que significa desnudar-se? Aquilo que usamos sobre 
o corpo, o que nos adorna ou o que vestimos, também traz em 
si as informações culturais, sociais, políticas, os gritos, silêncios, 
prisões e liberdades, a identidade de um povo, de uma época 
ou de um homem, de uma criança, de uma mulher. O que veste 
o espaço além do corpo? Que desenhos a vestimenta imprime 
no ambiente compartilhado entre a presença e o ar? Plástico, 
elástico, arame, vidro, velcro, poliestireno celular rígido, como 
a nossa pele, o nosso corpo e o outro reagem ao contato? A 
memória também é uma roupa que usamos? Tecido, costura, cor, 
vento, textura, raízes, asas, o que tudo isso provoca da superfície 
ao avesso? É essa reflexão que o Coletivo Lugar Comum leva para 
cena em Segunda Pele.

|| dia 3 de agoSto de 2016
Quarta-feira
eSPaço Coletivo luGar CoMuM, 19h
inGreSSoS: r$30, r$15, r$10 e r$5*
duração: 70 Min.
indiCado Para MaioreS de 16 anoS

segunda Pele
Concepção: Liana Gesteira, Maria Agrelli, 
Maria Clara Camarotti, Renata Muniz e Silvia 
Góes | Interpretes-criadoras: Liana Gesteira, 
Maria Agrelli, Maria Clara Camarotti e 
Renata Muniz | Concepção e criação de 
figurino: Juliana Beltrão, Maria Agrelli 
e Maria Ribeiro  | Execução de figurino: 
Xuxu e Fatima Magalhães | Colaboração na 
execução de figurino: Ilka Muniz e Maria 
Lima | Trilha sonora original: Rua (Caio 
Lima e Hugo Medeiros) + convidados (Cyro 
Morais e Paulo Arruda) + letra de Silvia Góes 
| Criação e execução de iluminação: Luciana 
Raposo | Operação de Luz: Luciana Raposo 
| Assistente de iluminação/ cenotécnico: 
Sueides Leal (Pipia) | Execução de cenário/
estrutura: Gustavo Araújo e Marcos Antônio 
| Preparação corporal: Silvia Góes | Produção 
geral: Vi Laraia | Design gráfico: Thiago 
Liberdade |Fotos: Ju Brainer | Realização: 
Coletivo Lugar Comum
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Maysa Club
Duração: 10 min.

La fille mal gardée é um balé cômico que se passa numa aldeia de cam-
poneses, na França. Foi representado pela primeira vez em Bordéus, 
em 1786, e produzido e coreografado por Jean Dauberval, um impor-
tante coreógrafo do século XVIII. La Fille Mal Gardée ou “A filha mal 
criada” é o ballet mais antigo no repertório atual dançado. 

Babi Johari
Duração: 4:58 min.

A coreografia Pavão une movi-
mentos de dança do ventre e 
étnico fusionados. A montagem 
é uma representação da atual 
problemática política em que 
se encontra o país em forma de 
poesia em dança. 

Figurino e coreografia: Babi Johari

Pavão

Academia Fátima Freitas
Duração: 8 min.

Le Corsaire, conhecido em 
português como “O Corsário”, 
é um Ballet de Repertório, 
baseado no poema de Lord 
Byron, com música de Adolphe 
Adam (com peças adicionais) e 
coreografias de Marius Petipa. 
O trecho a ser apresentado, Le 
Jardin Animé, se refere à Cena 
II do Ato III, quando Medora, 
Gulnare e as mulheres do 
harém vão juntas a um jardim 
repleto de flores e fontes má-
gicas, celebrar a beleza, graça e 
harmonia.

Direção Geral: Fátima Freitas 
| Coreografia: Márius Petipá 
| Adaptação: Dayvison de 
Albuquerque | Música: Adolphe 
Adam | Elenco: Anna Júlia Xavier, 
Anna Luisa Aquino, Gabriela Baltar, 
Laila Farias, Mariana Santoro, 
Marta Guedes, Maria Eduarda 
Moreira, Monique Vilella, Nayanne 
Ramalho, Paula Torres. | Solista: 
Luanna Gondim

le Jardin 
animé

entre 
sombrinhas

Studio Viégas de Dança
Duração: 10 min.

Trabalho artístico focado no va-
lor histórico e cultural do nosso 
estado: o Frevo. Trabalhando 
dois elementos referenciais da 
dança, o passo e a sombrinha, 
a coreografia tem o intuito de 
levar à cena passistas que têm 
por objetivo desafiar seus pró-
prios corpos através de passos 
mais elaborados, com foco na 
sombrinha. Os passistas/baila-
rinos tem por objetivo tirar o 
público da cadeira, vibrando e 
vivendo a cultura do nosso esta-
do que se tornou Patrimônio da 
Humanidade.

Diretor e Produtor: Jorge Viégas | 
Coreógrafo: Bhrunno Henryque | 
Elenco: Arylson Matheus, Stephany 
Santiago, Moisés Jefferson, Kézia 
Giles, Jonathan Carneiro, Luana 
Conceição, João Pedro Araujo, 
Ruanny de Cássia, Junior Souza e 
Maria Lucrécia. 

|| Dia 4 de agosto de 2016
Quinta-feira
Teatro Luiz Mendonça, 20h
Ingressos: R$30, R$15, R$10 e R$5*
Classificação livre para todos os 
trabalhos 

Cia de Frevo do Recife
Duração: 15 min.

O espetáculo tem como principal objetivo agregar outras lingua-
gens da dança à prática do frevo, inovando as movimentações 
sem perder a origem dos passos. Sua composição coreográfica 
tem como principal influência o frevo e secundariamente outros 
gêneros da dança, como o contemporâneo, dança de salão e jazz, 
entre outros. Desafiar o óbvio, quebrar a formalidade, assim como 
causar inquietação faz parte do objetivo da montagem. 

Direção: Bruna Renata e Rennê Cabral | Elenco: Bruna Renata, Taina 
Karolaine, Rayara Suyene, Victoria Morais, Rennê Cabral, Wanderley Aires, 
João Vieira, Daniel Albuquerque e Junior Lopes

Frevariando
Coletivo Recbeats
Duração: 7 a 8 min.

A coreografia retrata a chegada 
dos africanos na América e suas 
fusões culturais. Dança, canto 
e interpretação mexem com o 
imaginário do público, levando-o 
para o passado, mostrando a 
riqueza que existe na simplicida-
de da cultura negra ao longo do 
tempo.

Direção: Rany Hilston | Intérprete: 
Rany Hilston | Ajudante de palco: Duda

eu vim de lá 

suíte la Fille Mal Gardée
Direção e remontagem: Simone 
Monteiro | Elenco: Flávio Henrique 
(Colas), Julia Hertz (Lise), Mauricio Zazar 
(Alan), Gustavo Albuquerque (Simone), 
Louise Candiotto, Helena Avelar, 
Gabriela Lopes, Leticia Oliveira, Thalia 
Souza e Camila Lins (Amigas de Lise).
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Variações
Clássicas

35

Ballet Cláudia São Bento
Duração: 9 min. 

Suíte Clássica é composta por trechos de três balés de repertório 
originalmente coreografados por Marius Petipa: Harlequinade (1900) 
- variação feminina, Arábia (1892) - Pas de Deux do Ballet O Quebra 
Nozes e Paquita (1846) - variação VI.

Direção: Cláudia São Bento |Variação Harlequinade - Bailarina: Bruna Fernanda 
| Música: Ricardo Drigo | Pas de Deux Arabia do ballet Quebra Nozes: Bailarinos:  
Everton Câmara e Nayanne Ramalho | Música: Piotr Ilitch Tchaikovsky | Variação 
6 de Paquita – Bailarina: Maria Marina São Bento | Música: Edouard Delvedez

Thiago Barbosa
Duração: 5 min.

O trabalho converge dança e 
performance para criar um cenário 
de metáforas e subjetivações sobre 
o que é estar no mundo e sentir-se 
arrastado pelo curso das multidões, 
consumido pelo sistema sócio-polí-
tico-econômico-cultural vigente, e 
imerso em uma virtualidade de onde 
faz-se necessário escapar.

Bailarino-performer e coreógrafo e 
concepção: Thiago Barbosa.

Renata Botelho
Duração: 5 min.

Criado a partir de elementos da dan-
ça e teatro, o solo desenvolvido por 
Renata Botelho é inspirado na artista 
mexicana Frida Kahlo e enfatiza a ex-
pressão e representação dramática.

Intérprete criadora: Renata Botelho | 
Música: Trilha sonora do filme Frida Kahlo

Grupo Aria clássico
Duração: 10 min.

O grupo Aria clássico apresenta 
4 variações do seu repertório 
clássico. A primeira é Gulnara 
do balé o Corsário, que combi-
na aventura e romantismo. A 
segunda é Flor de lis, do balé Es-
meralda, uma história de amor 
cheia de empecilhos e triângulos 
amorosos. Já a terceira mostra 
a sensualidade do tango, e a 
quarta é a variação Esmeralda, 
do balé de mesmo nome.

Variação Gulnara - Balé O Corsário  | 
Bailarina: Alícia Cohim | Variação Flôr 
de Lis - Balé Esmeralda | Bailarina: 
Tereza Augusta | Variação Tango - 
Coreografia da escola Vaganova | 
Bailarina: Fernanda Viegas | Variação 
Esmeralda - Balé Esmeralda | 
Bailarina: Nataly Araújo

Do Gélido silêncio sem Cor

FridaGesttus Grupo de Dança
Duração: 4 min.

A coreografia é uma homena-
gem ao Manguebeat, movimen-
to que injetou energia na lama e 
estimulou a fertilidade nas veias 
do Recife, propôs misturas de 
ritmos e soma de culturas.

Direção: Larissa Porto e Vannina 
Porto | Coreografias e concepção: 
Larissa Porto | Elenco: Diana Loris e 
Victor Félix 

Ballet Fernanda D’angelo
Duração: 3 min.

Coreografia apresentada no espetáculo 
Musicais Inesquecíveis...Canções Eternas! 
em homenagem a um dos musicais mais 
clássicos da Broadway. É uma história so-
bre o pecado, a corrupção, os escândalos 
e a fama em Chicago na década de 20 do 
século passado.

Coreografia: Marcelo Pereira e Fernanda 
D’angelo |  Elenco: Amanda Lopes, Alane 
Rebêlo, Arthur Victor, Beatriz Raposo, Claudio 
Rodrigues, Déborah Evelyn, Giovanna Araújo, 
Kayo Alcantara, Luiza Aymar, Maria Antônia 
Massau,  Marcela Costa, Mariana Martins, 
Sarah Mesquita, Mikely Santos. | Diretora/
Ensaiadora: Fernanda D’angelo  | Maquiadora/
Apoio: Erica Fernandes  | Responsável técnico 
projeção: Joselito Fernandes
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Manguesoul

Gesttus Grupo de Dança
Duração: 3 min.

Brâman é o termo que designa o princípio 
divino para o hinduísmo, celebra as oito 
divindades indianas: Brahama, Vishinu,Shi-
va, Ganesha, Durga, Rama, Lakshmi e 
Saraswati, as suas particularidades e como 
juntos eles equilibram as forças do mundo.

Direção geral e concepção:  Larissa Porto e Van-
nina Porto | Coreografia: Vannina Porto | Elenco: 
Aline Costa Pinheiro, Amanda Oliveira, Priscilla 
Andrade, Sabrina Arruda, Thais Wanderley, Mari-
na Petribú, Debora Tavares e Victor Félix

Chicago

Zuzuê

suíte Clássica Marius Petipa

Brâman

Gesttus Grupo de Dança
Duração: 5 min.

Zuzuê retrata a beleza e simplicidade da mulher nordestina, que 
ao mesmo tempo encanta por sua delicadeza, comove e inspira 
por sua força.

Direção geral e concepção:  Larissa Porto e Vannina Porto | Coreografia: Laris-
sa Porto | Elenco: Aline Costa Pinheiro, Amanda Oliveira, Diana Lóris, Mayara 
Mesquita, Priscilla Andrade, Sabrina Arruda, Thais Wanderley.

M O S T r a  g r U P O S  e M  F O r M a Ç Ã O  | || |  M O S T r a  g r U P O S  e M  F O r M a Ç Ã O
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PROFISSIONAIS

MOSTRA DE

|| dia 5 de agoSto de 2016
Sexta-feira
teatro aPolo, 19h
inGreSSoS: r$30, r$15, r$10 e r$5*
ClaSSifiCação: livre

Ballet da Cidade do Recife
Duração: 16 min. | Classificação Livre

La Bayadère é um ballet de Khudenov, com música de 
Ludwig Minkus e coreografia de Marius Petipa. Teve 
estréia mundial em 1877 no Theatro Mariinsky de São 
Petesburgo. O ballet narra a história de Nikiya, uma 
dançarina do templo de Solor (um jovem guerreiro). 
Esta Suíte retrata cenas do Ato II, onde ocorre a cele-
bração do noivado de Solor e Ganzatti.

Direção Geral: Fátima Freitas | Coreografia original: Márius 
Petipá  | Adaptação: Dayvison de Albuquerque, Isabel Ferreira 
| Música: Ludwig Minkus | Cenário e Figurino: Marcondes Lima 
| Adereços: Henrique Celibi e Fábio Andrade | Elenco: Dayvison 
de Albuquerque, Isabel Ferreira, Thereza Rachel Freitas, 
Roberta Cunha, Márcio Filho, Jefferson Figueiredo, Flávio 
Henrique, Fernanda Lobo, Jeanne Freitas, Monique Vilella.

Luciana Freire D’Anunciação (PE)
Duração: 15 min. | Classificação livre

E se nosso olhar tocasse o mundo? Tudo o que re-
batesse luz e nos fizesse visível aos olhos também 
tocaria nossa pele numa reciprocidade mútua 
de toques e sensações. É justamente pensando 
na qualidade tátil da luz que Luciana Freire D’ 
Anunciação cria o espetáculo A Pele da Luz, um 
solo de dança que interage e é unicamente ilumi-
nado por uma vídeo-projeção.  Com o projetor 
direcionado para a quina do espaço do espetácu-
lo, a projeção se adequa à arquitetura ganhando 
uma qualidade bidimensional exagerada, já que 
as a imagens figurativas se destorcem ao serem 
projetadas sobre uma superfície angular. Em 
alternância, imagens abstratas constantemente 
reconfiguram o espaço, ora expandindo-o, ora 
comprimindo. O corpo em performance pode 
então tornar-se grande, pequeno ou ainda com-
pletamente fragmentado, sempre em movimen-
to em resposta as constantes mudança cênicas.

Performance, conceito: Luciana D’Anunciação | 
Montagem do video mapping/projeção: Parjad Sharifi 
| Música: Alex Mah | Cinematografia: Sepehr Samimi | 
Assistente de câmera: Marc-Olivier Harvey | Performers 
do vídeo-projeção: Valerie Christian, Rachael Helten, 
Emilio Rojas, Nicola Awang, Nicholas Masato, Karley 
Kyle-Moffat | Edição: Luciana D’Anunciação

a Pele da luz

suíte la Bayadère

fo
to

s: 
ne

w
m

an
 h

om
ric

h

fo
to

s: 
ju

lia
n 

fo
k



38 13ª Mostra Brasileira de Dança| |  M O S T r a  c O e O g r a F i a S  P r O F i S S i O N a i S  | | 39P r O g r a M a Ç Ã O  2 0 1 6  | |13ª Mostra Brasileira de Dança

Grupo Experimental (PE)

O espetáculo traduz esteticamente as ideias do 
movimento Mangue, tanto nos figurinos e na 
coreografia, quanto nos cenários e, em especial, na 
trilha sonora, também executada ao vivo. Zambo 
é um marco na história e produção do Grupo Expe-
rimental: este trabalho recebeu o devido reconhe-
cimento de público e crítica e levou a companhia a 
receber o prêmio de melhor solo contemporâneo 
no Festival do CBDD Rio de Janeiro, em 1998. Em 
1999, conquistou ainda o prêmio Estímulo da Fun-
dação Nacional de Arte, pelo Ministério da Cultura. 
Além de participações em festivais nacionais, o 
espetáculo circulou por 42 cidades do Brasil (2010) 
através do Projeto Palco Giratório do SESC e por 16 
cidades do interior de SP (2011). Ainda participou de 
duas circulações internacionais: no Equador (Man-
ta, Porto Velho e Lima) -2006, na Europa (Portugal, 
Itália e Espanha); realizou em 2013 o Circuito SESC 
das Artes (13 cidades de São Paulo). 

|| dia 6 de aGoSto de 2016
Sábado
teatro luiZ Mendonça (av. boa 
viaGeM, S/n, boa viaGeM), 20h
inGreSSoS: r$30, r$15, r$10 e r$5*
duração: 45 Min.
ClaSSifiCação: livre

Zambo

Gardênia Coleto (artista independente/PE)
Duração: 15 a 20 min.
Classificação livre

A partir de registros do movimento artístico-político ocorrido nos anos 80, na cidade do Recife, a reper-
formance constrói um novo olhar sobre a obra “Dor de Pierrot”, criada em 1984 pelo bailarino Bernot 
Sanches. A composição se dá através de fragmentos coreográficos e discursivos de obras e textos feitos 
na década de 80. A obra traz, ainda, uma reflexão sobre as repetições e transformações concernentes ao 
tratamento do artista da dança na capital pernambucana.

“as coisas vão indo de mal a pior, e nós, bailarinos, homens e mulheres que acreditamos realmente no 
trabalho, precisamos nos unir por uma organização em busca dos nossos direitos...” (Bernot Sanches).

Dançarina-Criadora:  Gardênia Coleto | Orientação: Roberta Ramos | Colaboradores Artísticos: Luiz Roberto Silva, Marcela 
Aragão e Adelmo do Vale | Figurino cedido pelo Acervo Recordança. | Inspirado na obra Dor de Pierrot de Bernot Sanches

O Grupo Experimental celebra a dança como ato de resistência a 
partir da reconstrução do espetáculo Zambo (1997), uma das obras 
inaugurais do Grupo, convidando todos àqueles que construíram a 
história de luta por uma arte feita no coletivo, em meio à exaltação às 
individualidades correntes na contemporaneidade.
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Dor de Pierrot - 80 aos pedaços

|| dia 5 de agoSto de 2016
Sexta-feira
teatro aPolo, 19h
inGreSSoS: r$30, r$15, r$10 e r$5*
ClaSSifiCação: livre
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29 DE JULhO A 
7 DE AGOSTO DE 2016

ToDoS OS RiTMOS.
UM Só MovIMenTo.

www.mostrabrasileiradedanca.com.br

DiREçãO
IrIS MaCeDo e Paulo De CaSTro
REALizAçãO
IM - DeSenvolvIMenTo De IDeIaS 
e ProjeToS E Paulo De CaSTro 
ProDuçõeS 
ASSESSORiA DE iMPREnSA 
E COMUniCAçãO
Hayla CavalCanTI 
CURADORiA nACiOnAL E 
inTERnACiOnAL
IrIS MaCeDo e Paulo De CaSTro
CURADORiA – ESPETáCULOS E 
COREOGRAfiAS DE PERnAMBUCO
aIrTon TenórIo, Ivana Moura e 
MarIa Paula CoSTa rêgo
CURADORiA - AçÕES fORMATiVAS
lIana geSTeIra 
PRODUçãO ExECUTiVA 
anDréa SIlva e HuDSon WlaMIr 
COORDEnAçãO DE TEATROS 
Carla navarro, DanIlo CarIaS e 
rogérIo alveS 
COORDEnAçãO PEDAGóGiCA
lIana geSTeIra
COORDEnAçãO TéCniCA
luCIana raPoSo
APOiO DE PRODUçãO 
júlIo anTonIo 
MOTOqUEiRO
evanDro alveS

COMUniCAçãO
iDEnTiDADE ViSUAL E PEçAS 
PUBLiCiTáRiAS
anDré CaTITa
PROJETO GRáfiCO DO PROGRAMA
TuMTuM DeSIgn
REDATORA DO PROGRAMA
Hayla CavalCanTI 
APRESEnTADOR OfiCiAL
MarCelo goMeS
APRESEnTADOR - AçÕES 
PEDAGóGiCAS 
SérgIo guSMão
SiTE E REDE SOCiAL
PIano laB
VEnDA DE inGRESSOS
CoMPreIngreSSoS.CoM
fOTóGRAfOS
WellIngTon DanTaS, rogérIo 
alveS e HanS von ManTeuFFel 

AGEnDA CULTURAL DO TEATRO 
PERnAMBUCAnO
aPaCePe (aSSoCIação DoS 
ProDuToreS De arTeS CênICaS    
De PernaMBuCo)
CRiAçãO E DiREçãO DO VT 
inSTiTUCiOnAL
vIrTual (TéCnICo: FlávIo 
alBuquerque)

fORMAçãO
PROfESSORES 
PeTer DIeTz (PorTugal), FáBIo 
SoareS (Pe) e zuzu leIva (SP)
SEMinARiSTAS
CrISTIna CaSTro (Ba), CInTIa 
naPolI (Pr), TaTIana garCIaS 
(rj), FáTIMa FreITaS (Pe) e 
ângela FISCHer (Pe)

EqUiPE TEATRO 
DE SAnTA iSABEL 
GEREnTE GERAL
quIerCleS SanTana
GEREnTE DE ADMiniSTRAçãO
guSTavo SoareS
ESTAGiáRiAS
analICe CroCCIa e              
ellIS regIna
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 luna, anTônIo SIlva, 
jaCICleIDe roSeno, nIvalDa 
araújo, leonIlDo CânDIDo, 
ConCeIção nuneS, joSé 
FIrMIno, rIlSon agoSTInHo, 
gIlMar PereIra,  Maryene 
CHaveS e MarIa Do roSárIo.
TéCniCA
JoSé CaeTano, gIvanIlDo 
CarneIro, Paulo gerMano, 
CarloS anTônIo, elI PeDro, 
nIelSon CláuDIo, Manoel 
MeSSIaS, joSé SIlvIno e     
FlávIo FreITaS.

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

|| 7 de agoSto de 2016
doMinGo
CoMPaZ (av. aníbal benévolo, 
S/n - alto Santa tereZinha)
10h àS 12h
Gratuito
ClaSSifiCação: livre

Encontro com participação 
de vários grupos artísticos de 
Pernambuco para celebrar o 
encerramento da campanha ‘Adote 
uma bailarina ou um bailarino’, 
onde serão entregues os artigos de 
dança doados durante a MBD.

Dança solidária
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Maysa Club

Concepção e Coreografia: Mônica Lira e Sonaly Macedo 
| Figurino: Período Fértil | Iluminação: Beto Trindade | 
Concepção Maquiagem e Penteados: Ivan Dantas |Ce-
nário: Evêncio Vasconcelos | Músicas: Nusrat Fateh Ali 
Khan, DJ Spooky, Geoffrey Oryema, Antúlio Madureira, 
Jorge Du Peixe, Gilson Santana e Gustavo Oliveira                                                                                                                                         
ElEnco PrimEira montagEm (1997) | Ana Emília 
Freire, Eduardo Góes, Ivan Dantas, Fernanda Lisboa, 
Gilson Santana (mestre meia noite), Gustavo Oliveira, 
Mônica Lira e Renata Lisboa, Mônica Lira, Renata 
Lisboa Sonaly Macedo, Jorge Du Peixe (músico con-
vidado). | ElEnco SEgunda montagEm (2007): 
Anne Costa, Calixto Neto, Lilli Rocha, Kleber Candido, 
Gilson Santana (mestre meia noite), Maria Agrelli, 
Renata Muniz, Silvio Barreto, Valéria Vicente, Tarcísio 
Resende (musico convidado). | ElEnco TErcEira 
montagEm (2012) | Daniel Silva, Everton Gomes, 
Januária Finizola, Jennyfer Caldas, Lilli Rocha, Patrícia 
Pina, Rafaella Trindade, Ramon Milanez. | ElEnco 
Quarta montagEm (2016- moStra BraSilEira 
dE dança) | Gardênia Coleto, Jorge Kildery, Lilli Ro-
cha, Márcio Filho, Rafaella Trindade, Rebeca Gondim  | 
Artistas convidados: Ana Emília Freire, Eduardo Góes, 
Fernanda Lisboa, Mônica Lira, Renata Lisboa, Anne 
Costa, Maria Agrelli, Renata Muniz, Silvio Barreto, 
Everton Gomes, Januária Finizola, Jennyfer Caldas, 
Ramon Milanez. | Musico Convidado: Tarcísio Resende 
(Grupo de Percussão Quebra-Baque) | Participação 
especial: Gilson Santana (mestre meia-noite) e Orun 
Santana | Texto: Gardênia Coleto | Design gráfico: 
Carlos Moura | Produção: Emeline Soledade | Consul-
toria Técnica: Danilo Carias | Figurino: Período Fértil | 
Iluminação: Beto Trindade | Assistente de coreografia: 
Lilli Rocha e Rafaella Trindade | Ensaiador/fotógrafo 
(registro ensaios): Ivan Dantas | Vídeo (produção e 
edição): Diego Cruz

Primeiro elenco de Zambo | 1997
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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

TEATRO ARRAiAL 
GESTãO TEATRO ARRAiAL 
ARiAnO SUASSUnA
ana WangueSTel 
TéCniCO SOM/LUz E MAqUinARiA 
naDjeCkSon laCerDa  
TéCniCO SOM/LUz E MAqUinARiA
luIz FlávIo galDIno 
RECEPCiOniSTA E BiLhETEiRA
jô FranCISCa 
APOiO ADMiniSTRATiVO
Myrella SaMPaIo 

ESPAçO ExPERiMEnTAL
GESTãO CULTURAL
MônICa lIra
PRODUçãO ExECUTiVA
eMelIne SoleDaDe
ASSESSORiA TéCniCA
DanIlo CarIaS
COnSULTOR JURíDiCO
alBerTo TrInDaDe
ASSESSORiA COnTáBiL
joSé vICenTe júnIor
PARCEiRAS
raFaella TrInDaDe e       
jennyFer CalDaS

COMPAz
SECRETáRiO DE SEGURAnçA URBAnA 
E DiRETOR DO COMPAz
MurIlo CavalCanTI
SECRETáRiO DE SEGURAnçA URBAnA 
E ViCE-DiRETOR DO COMPAz
eDuarDo MaCHaDo
GEREnTE-GERAL DE                 
PREVEnçãO E SERViçOS
ana CeCílIa gonzalez galvão 
FerreIra
GEREnTE DE EDUCAçãO E ESPORTES
gIanneTTI roCHa SanToS
GESTORA DE SERViçOS
julIana SaleS De novaeS 
FerreIra
GESTORA DE ATEnDiMEnTO
yana Mara PITHon MenezeS
GESTOR DE AnáLiSE CRiMinAL 
alexanDre nery Da SIlva

GESTOR DE ARTES MARCiAiS
DaIgo roDrIgueS Do naSCIMenTo

ChEfE DE DiViSãO DE ESPORTES 
vICenTe DeoDaTo De luna FIlHo, 
joSIaS alexanDre Da CoSTa, 
anTonIo SoareS CavalCanTI, 
FernanDo Bruno Da SIlva, 
CarloS alBerTo Da SIlva, joSley 
PereIra Do naSCIMenTo
DAnçA
lIlIane FreITaS

GEREnTE DA REDE DE BiBLiOTECAS
Tereza CrISTIna Da SIlva 
olIveIra MarInHo 

GESTORA DA BiBLiOTECA
ana CarolIna CorreIa SoBral

ChEfE DE DiViSãO DE PEDAGOGiA 
raPHael CarloS Da SIlva

ChEfE DE DiViSãO DE ARTE 
EDUCAçãO
BorIS MarqueS Da TrInDaDe 
júnIor, jeFFerSon FerreIra 
Bezerra; álvaro joSé De  
SanTana junIor; 

GEREnTE-GERAL       
ADMiniSTRATiVO-finAnCEiRO
valeSCka DéBoraH PaCHeCo 
SanToS

GESTOR DE PATRiMôniO
joSé ângelo FerreIra Da 
FonSeCa; anTônIo TerTulIano 
De arruDa neTo

ChEfE DE DiViSãO PATRiMôniO
renaTa gaBrIelly De araújo 
lIMa
ChEfE DE DiViSãO 
ADMiniSTRATiVA-finAnCEiRA
luIz FernanDo gouveIa
ChEfE DE SETOR DE 
VOLUnTARiADO: PeDro HenrIque 
De olIveIra alBuquerque
CEnTRO COMUniTáRiO DA PAz 
GOVERnADOR EDUARDO CAMPOS

GERÊnCiA GERAL DE             
PREVEnçãO E SERViçOS 
GEREnTE-GERAL DE SEGURAnçA: 
MarCoS luIz De araújo lIMa
ChEfE DE DiViSãO DE PROJETOS 
ESPECiAiS
elISanDro DaMaSCeno Do 
naSCIMenTo
APOiO
WaSHIngTon DaS neveS; joSé 
HélIo.
GEREnTE DE COMUniCAçãO
larISSa vIllaça SIlva BraIner
ChEfE DE DiViSãO DE COnTEúDO 
MarCel CarloS leIMIg
ChEfE DE DiViSãO DE 
PROGRAMAçãO
anDerSon olIveIra DoS SanToS
RECEPçãO
FélIx neveS, eglIne MunIz; 
karla CorreIa; CynTHIa 
Suellen; jéSSICa
naSCIMenTo; alIne araújo; 
gaBrIela SIlva; TaMIreS SIlva
COPA
vIvIane SIlva; avone Selva
AGRADECiMEnTOS
guSTavo araújo – 
SuPerInTenDenTe De geSTão 
Do FunCulTura, DuDa FreIre,  
equIPe Do FunCulTura, 
anDré BraSIleIro, CaMIlo 
SIMõeS, ana CeCílIa gonzalez, 
CInTIa naPolI, CarloS BaTISTa, 
CarloS alBerTo, elTon 
roDrIgueS, IurI leITe, leDa 
alveS, DIego roCHa, roMIlDo 
MoreIra, HeloíSa Duque, 
MarloS noBre, rICarDo Melo, 
rICarDo leITão, DanIela 
SanToS, jorge SCHneIDer, 
jorge vIeIra, MárCIa SouTo 
e MarCelIno granja.   

29 DE JULhO A 
7 DE AGOSTO DE 2016

29 DE JULhO A 
7 DE AGOSTO DE 2016
ForMação 1 A 5 DE AGOSTO

ToDoS OS RiTMOS.
UM Só MovIMenTo.

ToDoS OS RiTMOS.
UM Só MovIMenTo.

www.mostrabrasileiradedanca.com.br www.mostrabrasileiradedanca.com.br




