


14
ª 

M
os

tr
a 

Br
as

il
ei

ra
 d

e 
da

nç
a

Be
M

-V
in

do
s

Bem  vindos!

Em 2017 a Mostra Brasileira de Dança (MBD) realiza a sua 14ª edição agregando a força da 
dança nacional em um festival que faz parte da história cultural do nosso país. Resistindo mais um 
ano, apesar das adversidades, o enfrentamento é necessário e a Mostra dá continuidade a este lugar 
já conquistado, acontecendo entre os dias 3 e 12 de agosto de 2017 em seis equipamentos culturais 
do Recife.

Abrindo a programação o artista plástico Sérgio Pires expõe o trabalho O Corpo Fala, uma série 
de telas que mostram sua pesquisa acerca da expressão corporal e artística. As obras, com muitas 
cores, texturas e traço livre trazem figuras que dramatizam estados do corpo, da mente, das emo-
ções ou da alma. A exposição, localizada no Centro Cultural Correios, conta ainda com uma perfor-
mance da Cia. Etc. durante a abertura, além da vídeodança Dança Macabra, da mesma companhia, 
registro que permanece como parte integrante da exposição. Vocês também poderão conferir as 
performances Entorpecer (Aneska França e Darilson Cassiano - PE) e Versus(Animatroonnicz - PE), 
no mesmo espaço, nos dias 4 e 7 de agosto.

Já a noite de abertura das apresentações nos teatros (5) fica por conta do Balé Teatro Castro Al-
ves (BA) com o espetáculo LUB DUB, no Teatro de Santa Isabel. A última passagem da companhia por 
Pernambuco foi em 1990, no mesmo palco. Agora, 25 anos depois e com mais de 70 montagens em 
seu repertório, a companhia é destaque no cenário da dança nacional e a primeira pública de dança 
do Norte e Nordeste – fundada em 1981. O Santa Isabel também recebe na mesma data o lançamento 
do livro Sobre as Pontas dos Pés, da bailarina Pernambucana Juliana Siqueira, no hall do teatro.

Este ano a curadoria do festival selecionou cinco espetáculos de grupos, coletivos e artistas 
profissionais pernambucanos. Ecos, da Cia. Luciana Freire D’anunciação, Enchente, O Silêncio e o 
Caos, de Dielson Pessoa, Tijolos de Esquecimento, do Acupe Grupo de Dança e Zoe. A Cia. Pé-Nambu-
co de Dança apresenta ainda Majhô Majhobê – Olubajé  e do Rio Grande do Norte recebemos o tra-
balho Cizas ao Solo,do bailarino e pesquisador Alexandre Américo. Nesta revista vocês encontram 
fotos, serviço e sinopses desses espetáculos.

O Festival convida nesta edição os fazedores de dança do Estado para a Escuta da Dança, encon-
tro criado para atender um debate que há muito vem sendo necessário: a atualização do edital do 
Funcultura (Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura) na área. Pensando também nos jovens 
bailarinos, a MBD mantém a Mostra dos Grupos em Formação que acontece no Teatro Luiz Men-
donça e tem o objetivo oportunizar um lugar profissional de apresentação para os seus trabalhos.

    Vamos juntos?

       A v A n t e ! 

24º JANEIRO DE

ESPETÁCULOS

09 a 31
J A N
2 0 1 8

Festival Internacional de 

Artes Cênicas & Música  de Pernambuco

www.janeirodegrandesespetaculos.com /janeirodegrandesespetaculos@jgespetaculos
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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

LOCALIZE-SE

INGRESSOS

TeaTro HerMIlo borba FIlHo
av. cais do aPolo, s/n, bairro 
do recife. tel: 81 3355 3321 e 
3355 3319

TeaTro arraIal
rua da aurora, 457, boa vista. 
tel: 81 3184 3057

recife |  Pernambuco | brasil 

Centro Cultural 

CenTro CulTural CorreIoS 
av. marquês de olinda, 262 - 
recife, Pe, 50030-000. tel: 3424.1935

Valores

r$ 20,00 (inteira) e r$ 10,00 (meia-entrada) 
todos os esPetáculos
r$ 30,00 (interia) e r$15,00 (meia entrada), 
exclusivamente Para os dias 05 e 06 de 
agosto no teatro de santa isabel.

 

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).

QueM teM direito a Meia entrada?

[ clientes itaucard 

[ crianças até 10 anos, estudantes, 
Professores e maiores de 60 anos com 
identificação.

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
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Realize!
 
A partir de agora você vai mergulhar em um dos 

eventos mais democráticos e simbólicos realizados no 
Brasil.

A Mostra Brasileira de Dança teve representa-
dos, ao longo destes 14 anos, 23 estados brasileiros, 
além de 09 países e mais de 500 companhias foram 
apresentadas em nossos palcos. Para além de vitrine, 
a MBD é um espaço para diálogo,trocas e aprendiza-
gens. É, também, um espaço de interação e convivên-
cia entre as diferentes formas artísticas e com o mun-
do. Esta diversidade cultural fomenta cada vez menos 
preconceito e mais igualdade.

Com este valioso histórico, nós conquistamos 
muitos amigos e parceiros que acreditam que a arte, 
cultura e educação podem levar a sociedade a ser 
mais tolerante, mais cooperativa e mais solidária.

Os nossos esforços têm sido gigantescos para 
manter a estrutura anual de um projeto deste porte; 
porém, neste período de retomada econômica, em 
que os brasileiros buscam soluções criativas e inova-
doras para manterem seus negócios e permanecerem 
no mercado, a política cultural brasileira passa por 
um momento de alerta vermelho.

Todos nós devemos ser resistentes e seguir com 
os nossos propósitos, dentro ou fora do palco.

Acredite!
 Não desista dos seus sonhos. Nós não vamos de-

sistir dos nossos!
Contamos com você para realizar mais uma Mos-

tra Brasileira de Dança!

Iris Macedo
Diretora da Mostra Brasileira de Dança
{Fervo} ProjetosCulturais

Senhoras e senhores, 

A Mostra Brasileira de Dança conti-
nua firme na conquista de mais espaços, mais 
apoios, mais parcerias e mais patrocínios; nos-
so lema será sempre mais, e principalmente 
mais qualidade! Queremos, em 2018, um país 
mais legitimado, mais democrático e com po-
líticas públicas que deem mais qualidade ao 
nosso povo.

Queremos abrir a MBD com um grande 
baile, no qual todos nós, artistas, técnicos, pro-
dutores - e principalmente o público-,  possa-
mos dançar a valsa dos nossos 15 anos. Vocês 
todos estão convidados desde já.

Agradecer também é fundamental.
A MBD, hoje, não seria realizada sem o 

apoio da Secretaria de Cultura da Cidade, por 
meio da Secretária - Sra. Lêda Alves; da Fun-
dação de Cultura da Cidade do Recife (FCCR), 
nas pessoas do seu Presidente, Diego Rocha e 
do Gerente Geral de Assuntos Culturais e Infra-
estrutura, Sílvio Dantas; da Fundação do Pa-
trimônio Artístico e Cultural de Pernambuco 
(FUNDARPE) — na pessoa da sua Presidente, 
Márcia Souto, e também da Secretaria de Cul-
tura  do Recife, por meio do Secretário Marceli-
no Granja. A todos, o nosso muito obrigado!

Vamos dançar, para alegria do corpo e da 
alma. Merda para todos!!!

 
Paulo de Castro
Produtor
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e s p e t á c u L o s

p r o g r A m A  g r u p o s  e m  f o r m A ç ã o

[3 de agosto de 2017]

 abertura exposição “o Corpo Fala”

Quinta-Feira

Centro Cultural Correios - térreo, 19h

[4 e 7 de agosto, às 19h]

programação espeCial de dança 

gratuito

ClassiFiCação livre

*visitação até o dia 30 de setembro
segunda a sexta, das 10h às 16h 

O Corpo Fala

d e  s é r g i o  p i r e s  ( p e )

Terceira exposição individual de Sérgio Pires, O Corpo Fala retrata as ex-
pressões corporais através de um estudo profundo e de um olhar artístico. As-
sim, sentimentos, pensamentos, forças e estados de espírito são capturados nas 
telas, com destaque para a dança e o seu objeto de trabalho – o corpo – que 
invadem os quadros com cores, texturas e traços livres revelando obras que re-
presentam a leveza, a liberação, o desabrochar, o movimento e o silêncio, entre 
outros estados interiores.

“A expressão corporal foi e ainda é objeto de estudo de diversas áreas da 
arte e da ciência. A psicologia, por exemplo, já aprofundou muito o tema com 
diversas abordagens - desde a necessidade de identificar o que realmente há 
por trás de um olhar, um gesto, um sorriso, um movimento do corpo; até as 
questões relativas à somatização de sintomas que o corpo revela a partir de 
estados interiores do indivíduo. Na arte, busco revelar e fazer valer essas lin-
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figurativas até as mais abstratas, pensando o 
corpo como o templo onde a Vida se manifesta 
em vários níveis” (Sérgio Pires)

Sérgio Pires estuda e desenvolve suas 
aptidões artísticas há anos, como autodidata, 
em seu atelier localizado em Camaragibe - o 
Aldeia Criativa. Entre seus trabalhos artísticos 
estão ensaios fotográficos, alguns, tornados 
exposições como o Mercearias (1998), Favela 
V8 (2001), Eastwest California (2002), Monu-
mentos Jurídicos (2003) e Do Olhar à Palavra 
(2009). Na pintura, realizou a exposição Leitu-
ra Visual (2005), em parceria com Karla Mello. 
Em 2016, ano em que voltou a se dedicar às 
artes plásticas, promoveu sua primeira exposi-
ção individual, “O Verbo”, seguida pela mostra 
“Natureza Última”.

Formato em publicidade pela Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE), Sérgio passou 
uma temporada em Nova York estudando na 
School of Visual Arts e como publicitário rece-
beu diversos prêmios na área de comunicação.
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compaixão (1,50x0,45_técnica mista)

[ dias 3, 4 e 7 de agosto de 2017]

programação de dança | exposição o Corpo Fala

ClassiFiCação livre

performance e vídeodança 
dança macabra 
Cia. etC (pe)
Quinta-feira (3) | Centro Cultural Correios, 19h | gratuito | 
Classificação livre

foi a partir da pesquisa “sobrePosição: estéticas 
convergentes do corpo na história da dança e do 
cinema” que foi surgindo o tema da videodança 
dança macabra. investigando alguns dos momen-
tos que marcaram a história da dança, os pesquisa-
dores do projeto começaram a se interessar por um 
fenômeno que aconteceu na idade média, quando 
algumas pessoas passaram a dançar freneticamen-
te sem um motivo reconhecível. Posteriormente 
essas danças começaram a ser chamadas de dan-
ças macabras ou danças da morte e se espalharam 
como uma epidemia por muitos países da europa, 
com homens, mulheres e crianças em enormes pro-
cissões que podiam durar dias ou semanas. muitas 
dessas pessoas gritavam, cantavam, caiam no chão, 
autoflagelavam-se e algumas chegavam a morrer. 
uma das hipóteses desse acontecimento refere-se 
à pressão social que existia na época relacionada 
à inquisição, muita miséria e longas guerras que 
aconteciam constantemente.
em dança macabra uma epidemia atinge pessoas 
do recife, levando-as a dançar por dias nas ruas 
da cidade.

direção: filipe marcena e marcelo sena
dança: edson vogue, elis costa, josé w júnior, 
marcelo sena e renata vieira
roteiro e figurino: cia. etc.
trilha sonora original: marcelo sena
fotografia: filipe marcena, germana glasner e ra-
fael de almeida
edição: filipe marcena
maquiagem e still: germana glasner
design de som: nicolau domingues
design: raul kawamura
Produção executiva: hudson wlamir
Produção e realização: cia. etc.

entorpecer 
aneska França e darilson Cassiano (pe)
sexta-feira (4) | Centro Cultural Correios, 19h | gratuito 

duração: 3:40 min. | Classificação livre

tendo como fonte inspiradora uma releitura da 5° 
sinfonia de beethoven, a coreografia entorpecer 
usa elementos corporais do ballet, do contempo-
râneo, e de danças de salão. os professores, bai-
larinos, coreógrafos e intérpretes aneska frança 
e darilson cassiano, tentam levar ao público as 
emoções entorpecedoras e singulares que a 5° 
sinfonia transmite aos seus corações, mentes e 
corpos.
coreógrafos e bailarinos: aneska frança e daril-
son cassiano                       
direção geral e artistica: aneska frança e daril-
son cassiano                              
figurino: edilene Pereira          
      

versus com animatroonicz (pe)
segunda-feira (7) | Centro Cultural Correios, 19h

gratuito | duração: 15 min. | Classificação livre

jonh é o filho mais novo dos silva e ganhou dois 
robôs da empresa 8bitz. ele não sabia que eles 
são feitos para competir até suas pilhas acabarem. 
quando jonh dorme, os robôs iniciam uma compe-
tição que neste dia, foi de dança. dek e jek dan-
çam, então, até suas pilhas acabarem, mas eles não 
contavam com um imprevisto. nesta performance 
o público confere animation e o robot dance.
diretor/coreógrafo: will robison
dançarino: leonardo thomas
maquiagem: tereza Pereira
figurino: aline silva
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coreógrafo: 
jae duk kim (coreia do sul)
assistentes de coreografia: 
ticiana garrido e ana Paula 
drehmer
concepção e criação da 
trilha sonora: 
jae duk kim
concepção do figurino: 
jae duk kim
figurinista: zuarte jr.
operação de luz: irma vidal
operação de som: 
roberto tavares
confecção do figurino: 
guida maria, letícia santos, 
rita ferreira e do carmo 
santos
assessoria técnica geral: 
leonard henrique
dançarinos: douglas ama-
ral, felipe silva, leandro de 
oliveira, leonardo muniz, 
loretta Pelosi, luíza meireles, 
mônica nascimento, solange 
lucatelli, taís alves e tutto 
gomes
Performance de voz: 
gilmar sampaio
consultoria de circulação: 
marcelo zamora

Inspirada pela diversidade de sons percussivos em diferentes culturas e pe-
las batidas que emergem do corpo percorrendo uma onda que produz e consome 
energia, a coreografia LUB DUB (denominação dada pela medicina às batidas do 
coração) promove o trânsito das culturas Afro-Brasileira e Sul-Coreana tendo 
como principal protagonista o corpo e suas expressões dançantes. Neste traba-
lho, o coreógrafo Jae Duk Kim centra a discussão no corpo que pulsa, medita, pro-
testa, luta e se movimenta pela vida.

Balé Teatro Castro Alves - Primeira companhia pública de dança do Norte e 
Nordeste e quinta do país, o Balé Teatro Castro Alves (BTCA) foi fundado em 1981 
e tornou-se referência de dança moderna e contemporânea, apresentando coreó-
grafos como Victor Navarro, Lia Robatto, Antonio Carlos Cardoso, Carlos Moraes, 
Luis Arrieta, Oscar Araiz, Guilherme Botelho, Tíndaro Silvano, Mario Nascimento, 
Ismael Ivo e Henrique Rodovalho, entre outros. Atualmente com um corpo artís-
tico formado por 35 bailarinos, o BTCA, atualmente dirigido por Antrifo Sanches, 
conta com mais de 70 m ontagens em seu repertório, sendo uma presença desta-
cada no cenário da dança nacional.

[ Dias 5 e 6 De agosto De 2017 ]
sábado e domingo

teatro de santa isabel, 20h 

ingressos: r$30 e r$15

duração: 50 min 

indiCado para maiores de 14 anos

Lub Dub 

B A L é  t e A t r o  c A s t r o  A L v e s  ( B A )
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Sobre as pontas dos pés é um recorte da dissertação de mes-
trado de Juliana Siqueira em Saúde da Criança e do Adolescente, 
pela UFPE, concluída em 2016. O livro é uma compilação de várias 
informações importantes sobre a sapatilha de ponta, nos aspectos 
históricos, anatômicos, critérios e protocolos de indicação, além dos 
significados que giram em torno do ritual de passagem da aprendiz 
de bailarina - que começa a usar a sapatilha de ponta, além de outros 
ícones do balé que compõem a sua indumentária.

Articulando conhecimentos da arte, educação e da saúde, o livro 
vem sendo muito procurado por professores de dança, bailarinos e 
familiares de crianças e adolescentes que estudam balé, auxiliando 
na compreensão de aspectos importantes na formação em dança de 
todos os atores envolvidos direta ou indiretamente neste processo. 

Juliana Siqueira é bailarina, professora e pesquisadora da dan-
ça, com formação em balé clássico pelo Stúdio de Danças (Recife-PE), 
graduação (licenciatura plena) em Educação Física e Pós-Graduação 
em Ensino da Dança - ambos pela Escola Superior de Educação Fí-
sica da Universidade de Pernambuco (ESEF-UPE). A autora também 
é mestre e doutoranda no programa de Pós-graduação em Saúde da 
Criança e do Adolescente pela Universidade Federal de Pernambuco 
(PPGSCA - UFPE), com pesquisa em Balé Clássico. 

[ Dia 5 De agosto De 2017 ]
lançamento do livro 

sábado

teatro santa isabel, 19h

gratuito 

Sobre as 

pontas dos pes

Luciana Freire D’Anunciação é artista da dança e da performan-
ce que desenvolve projetos interdisciplinares com video, instalação 
e som. Seus trabalhos já foram apresentados nacional e internacio-
nalmente como na Galeria Peras del Olmo (Buenos Aires, 2016), Pra-
ça das Artes (São Paulo, 2016), Chance Ecologies (Nova York, 2015), 
Bienal de Perfomance Deformes (Chile, 2014), Festival Europeu de 
Performance Art (Polônia, 2011). Ecos é um solo de dança senso-
rial-imagético que provoca o jeito que percebemos o corpo humano. 
Com um figurino um tanto quanto intrigante e entranho, Luciana F. 
D’anunciação mergulha num universo lúdico para apresentar e re-
configurar possibilidades coreográficas do corpo fragmentado. Tal 
fragmentação oferece dois efeitos visuais distintos. O primeiro, de 
concentrar a atenção do espectador a um espectro menor do corpo 
e assim viabilizar uma dança minimalista, como se fosse possível 
colocar uma lente de aumento nesses pequenos detalhes; o segundo 
efeito é a perda de referência do corpo humano inteiro, o que dá aos 
fragmentos um caráter animalesco como se fossem uma entidade 
em si. No geral a indumentária ora funciona como um aparato no 
jogo esconder revelar o corpo da dançarina, ora como um instru-
mento transformativo do corpo que o manipula.

[ Dia 6 De agosto De 2017 ]
domingo

teatro arraial, 19h 

ingressos: r$20 e r$10

duração: 40 min.

indiCado para maiores de 12 anos

Ecos
L u c i A n A  f r e i r e  d ’ A n u n c i A ç ã o  ( p e )

coreografia, performance 
e produção
luciana freire 
d’anunciação 
música
caio lima 
figurino
brandi rawluk 
iluminação
natalie revorêdo 
dramaturgistas
maria clara camarote, 
aryo khakpour
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lançamento do livro 
Sobre aS PonTaS doS PéS 

– juliana siqueira (Pe)  
[ 19H ]  

lub dub balé 
teatro castro 

alves (ba) 
[ 20H ]  lub dub balé teatro 

castro alves (ba) 
[ 20H ]  

MajHô MajHobê 
olubajé – cia. 

Pé-nambuco de 
dança (Pe) 

[ 20H ]  

o SIlênCIo e 
o CaoS – cia. 

dielson Pessoa 
(Pe)

[ 20H ]  

eCoS  
luciana freire 

d’anunciação (Pe)   
[ 19H ]  

CInzaS ao Solo 
alexandre 

américo (rn) 
[ 19H ]  

zoe
(Pe) 

[ 20H ]  

TIjoloS de 
eSqueCIMenTo – 
acuPe gruPo de 

dança (Pe) 
[ 19H ]  

PrograMa 
gruPoS eM 

ForMação (Pe) 
[ 20H ]  

exPosição o 
CorPo Fala de 
sérgio Pires 

(Pe)  
[ 10H àS 16H30]  

exPosição o 
CorPo Fala de 
sérgio Pires 

(Pe)  
[ 10H àS 16H30]  

exPosição o 
CorPo Fala de 
sérgio Pires 

(Pe)  
[ 10H àS 16H30]  

exPosição o 
CorPo Fala de 
sérgio Pires 

(Pe)  
[ 10H àS 16H30]  

exPosição o CorPo 
Fala de sérgio Pires 

(Pe)  
Performance verSuS 
CoM anIMaTroonnICz 

(Pe)
[ 19H ]  

eSCuTa da dança 
debate Para atualização   
do edital do funcultura     

na área de dança 
[ 16H àS 19H ]  

enCHenTe 
(Pe) 

[ 18H30 ]  

as cores indicam os 
tiPos de atividades Programação de 

esPetáculos encerramentoexPosição mostra gruPos 
em formação

PagS. 11 a 13; PágIna 15; 
19 a 25 e 28 e 29

PagS. 9 e 10 PagS. 26 e 27

Grade de proGraMação 2017 Grade de proGraMação 2016

03 a 12 de agosto de 2017 03 a 12 de agosto de 2017
TodoS os ritmos.
um só MovIMenTo.

TodoS os ritmos.
um só MovIMenTo.

14ª Mostra Brasileira de 14ª Mostra Brasileira de

abertura 
exPosição o 

CorPo Fala de 
sérgio Pires (Pe) 
+ Performance e 

vídeodança “dança 
macabra” com a 

cia. etc. (Pe) 
[ 19H ]     

exPosição o 
CorPo Fala de 
sérgio Pires + 
Performance   

entorPecer com 
aneska franca         

e darilsson 
cassiano (Pe) 

[ 19H ]     

lançamento
livro
Pag. 14
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Esta obra, fruto processual da pesquisa de mestrado do coreó-
grafo, pretende tematizar o entendimento de dança do próprio bai-
larino. Ao utilizar a metáfora do homem que caminha devorando 
o “mundo”, o intérprete inicia a busca pela sensação de comunhão 
com o todo, de ancestralidade, de atemporalidade.

Cinzas ao Solo é a exposição, por meio da linguagem da impro-
visação em tempo real, da dança que é vida e morte. O instante da 
dança no qual nada mais existe à não ser ela própria. Dessa forma, 
o público será convidado a participar de uma experiência sensível 
e genuína, onde o ato de se sacrificar pela dança, de morrer e viver 
pelo o que se acredita deverá ser premissa.

Em 2016 a montagem foi indicada pelo Troféu Cultura (Natal/
RN), na categoria Melhor Espetáculo de Dança do Ano.

Alexandre Américo é pesquisador, bailarino e coreógrafo for-
mado em Licenciatura Plena em Dança pela UFRN (2013.2) e Mes-
tre pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFRN. 
Em Natal/RN, atuou nas Cias. deDança Parafolclórico - da UFRN 
(2008-2010) -, GayaDança Contemporânea (2010-2012), Cia de Dan-
ça do Teatro Alberto Maranhão (2011), Cruor Arte Contemporânea 
(2013) e Balé da Cidade de Natal (2014). Alexandre tem pesquisas 
na área acadêmica e hoje é atuante na área da investigação em Dan-
ça Contemporânea, com enfoque em estruturas de improvisação

Cinzas ao Solo 

A L e x A n d r e  A m é r i c o  ( r n )

|| dia 8 de agosto de 2017

terça-Feira

teatro hermilo borba Filho, 19h

ingressos: r$20 e r$ 10

duração: 35 min.

ClassiFiCação livre

fo
to

: b
ru

nn
o 

m
ar

tin
s

foto: rogério alves/ sobrado 423

bailarino e coreógrafo: 
alexandre américo
diretor artístico: mathieu 
duvignaud
dramaturgia: morvan 
frança
iluminação: laura 
figueiredo
trilha sonora: toni 
gregório
voz: ionara marques
violoncelo: carolina 
rodrigues
adereço: jô bonfim
exposição: morvan frança
impressão de fotografia: 
estúdio P.
fotógrafo: brunno martins
Produção: celso filho 
- listo! Produções 
artísticas
design gráfico: teo viana

No dia 01 de julho de 2017 o DDDança em 
parceria com o Movimento Dança Recife e a 
Comissão de Educação e Cultura (CEC) - órgão 
representativo da Assembleia Legislativa de 
Pernambuco (ALEPE) realizaram a I Audiência 
Pública da Dança no estado. Esta agenda foi uma 
reivindicação dos fazedores da dança que surgiu 
como continuidade das ações em comemoração 
ao dia 29 de abril, dia internacional da dança.  

 Durante a audiência foram levantados pon-
tos considerados cruciais para a continuidade 
da agenda de lutas do setor junto ao poder pú-
blico, onde foram formados grupos de trabalho 
(GTs), sendo um deles o GT do Fundo de Incen-
tivo à Cultura, cuja missão é estabelecer uma 
agenda de discussão e encaminhamentos junto 
à Secretaria de Cultura do Estado de Pernambu-
co para mudança e adequação das formas como 
os recursos são destinados, promovendo uma 
discussão de caráter técnico sobre a otimiza-
ção dos recursos e dos processos de adequação 
das linhas de fomento, bem como os critérios de 
avaliação das propostas.

O interesse do GT do Funcultura é mostrar 
ao Poder Executivo que os fazedores da dança 
se constituem de forma plural e dinâmica, onde 
alguns dos objetivos do fomento se tornaram ob-
soletos e deixaram de contemplar a forma como 
a dança se desenha, cria e comercializa seus pro-
dutos e serviços, deixando de utilizar os recursos 
provenientes do fundo para se erguer, transfor-
mando esta relação com o fomento em apenas 
uma criação de projetos por demanda.

Com isso, o Movimento Dança Recife e o DD-

[ Dia 7 De agosto De 2016 ]
esCuta da dança

Centro Cultural Correios

16h às 19h

Escuta da danca

Dança convocam todos os fazedores da dança 
para discutir, compreender e propor a cons-
trução de um documento síntese que deve ser 
entregue à Secretaria de Cultura de Pernam-
buco como demanda do setor para a reformu-
lação das linhas do Funcultura. Este momento 
assume então um caráter histórico e concede à 
dança uma movimentação estratégica na bus-
ca por uma forma de ser vista e potencializada 
com os recursos deste fundo.

A Mostra Brasileira de Dança como mem-
bro da comissão convoca todos, junto com o 
DDDança e o Movimento Dança Recife, para 
que no próximo dia 07 de agosto, das 16h às 
19h, compareçam no auditório do Centro Cul-
tural dos Correios para participar deste mo-
mento tão importante.
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ZOE aborda os instintos do ser humano como algo perdido nos dias de 
hoje. Os bailarinos em cena já compõem pelo ato de estar no palco uma 
das relações tratadas pela narrativa, que aponta a perda do lado orgânico 
das relações e pessoas em meio ao mundo civilizatório no qual estamos 
inseridos.  ZOE, enquanto cena, propõe pensar a vida animal, não somente 
simbólica ou metaforicamente, mas literalmente, como argumento poético 
para a construção em sua qualidade de dispositivo cultural, trazendo de 
volta o devir animal, enfim, como argumento para a linguagem que excluiu, 
por hipótese de construção de uma vida social, cultural, Bios, nosso instin-
to de pertencimento à espécie humana. No espetáculo, os instintos são uma 
possibilidade de humanização da vida e dos afetos.

A Enchente é a metáfora para as catástrofes humanas atu-
ais: migratórias e econômicas, a globalização da indiferença e o 
fracasso do mundo capitalista desenvolvido. O trabalho propõe a 
realização de um estudo transdisciplinar que articula o conto “A 
Enchente” de Hermilo Borba Filho, à performance e ao vídeo. A pro-
posta compartilha alguns procedimentos destes fazeres e o desen-
volvimento do processo criativo. Enchente constrói com base em 
procedimentos de criação que envolvem restrições e obstruções 
de movimentos e alguns jogos com regras e materiais. As relações 
entre os corpos questionam as hierarquias e ampliam suas possibi-
lidades ao realizarem tarefas de improvisação.

[ Dia 8 De agosto De 2017 ]
terça-Feira

teatro apolo, 20h

ingressos: r$20 e r$10

duração: 60 min.

indiCado para maiores de 14 anos

[ Dia 9 De agosto De 2017]
Quarta-Feira

teatro hermilo borba Filho, 18h30

ingressos: r$20 e r$10

duração: 45 min.

indiCado para maiores de 16 anos

Zoe ( p e )

( p e )

concepção e direção: 
francini barros
intérpretes criadores: 
adelmo do vale, jorge 
kildery, maria agrelli, orun 
santana,
rafael fx, victor lima
Produção: igor travassos
iluminação: eron villar
trilha sonora e operação 
de som: johann brehmer
cenografia e vídeo 
mapping: andré calado e 
Petró
Programação visual: 
bruno amorim
fotografia e vídeo: breno 
césar

fo
to

: b
re

no
 c

és
ar

Enchente

concepção, direção e 
dramaturgia geral: flavia 
Pinheiro
Performers: gardênia 
coleto, marcela aragão e 
marcela felipe
diretor de arte: guilherme 
luigi
dramaturgia corporal: 
maria Paula costa rego
desenho de luz: Pedro 
vilela
desenho sonoro: leandro 
olivan
video: leandro olivan

fo
to

: d
an

ilo
 g

al
vã

o 
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Majho Majhobe

[ dia 9 de agosto de 2017 ]

Quarta-Feira

teatro santa isabel, 20h

ingressos: r$20 e r$ 10

duração: 60 min.

indiCado para maiores de 16 anos

A Compania Pé-Nambuco de Dança leva ao públi-
co em Majho Majhobê Olubajé uma introdução de 
toda a força, mistério e beleza da mitologia africana 
a partir do conto que narra a ascensão e o apogeu do 
orixá Omulu, o rei e senhor da Terra. É uma reflexão 
profunda sobre obstáculos e prosperidade, sobre a 
vida e a morte, além das relações de cuidado que te-
mos uns com os outros. Majho Majhobê - “eu danço, 
é assim que vou dançar” traduzido do idioma Iorubá 
- celebra os movimentos, ritmos, cores e vestimentas 
de um ritual que se destaca não somente pela pre-
sença de Omulu, mas também por congregar todo o 
panteão de orixás. Vocais e percussões ao vivo são 
mescladas com trilhas sonoras típicas da festividade 
ao longo da apresentação e os figurinos são fiéis às 
referências descritas nas lendas.

direção artística: samuel araújo 
direção geral: wagner max 
bailarinas (os): andréa botchelly, 
aline lopes, danny souza, 
daniela kunz, diamante everson, 
emilly santos, hartilyn campelo, 
jhon westien, jonathan 
carneiro, karyne emmanuelle, 
gisele eduarda, luanna melcy, 
marília cavalcanti, nathalia 
radcliffe, jacky souza, Pablo 
hiago, shadaytt miguelangello, 
wallison albuquerque, wagner 
max, wallace medeiros, 
washington silva, washington 
de Paula; 
coreógrafos: samuel araújo e 
wagner max 
figurino/ cenografia: samuel 
araújo 
vocal: nalva silva 
Percussão: alê silva, almir 
gomes, joão batista, guilherme 
cavalcanti, leide dickman, 
thallys oliveira e wirley rafael 
iluminação: gleison ramos 
som: thiago oliveira 
coordenação de Produção: 
janaina melo 
Produção: maury marques, 
fernando sales 
assessoria de imprensa: 
marconi bispo 
fotografia: glaucia bruce

c i A .  p é - n A m B u c o  d e  d A n ç A  ( p e )

Olubaje

fo
to

s: 
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Tijolos de Esquecimento é uma imersão 
no imaginário urbano, a partir da obra do es-
critor italiano Ítalo Calvino – Cidades Invisí-
veis – onde a cidade deixa de ser um conceito 
geográfico para se tornar o símbolo complexo e 
inesgotável da existência humana. A memória, 
as identificações, as disputas, as ruas, becos, 
esquinas, o afeto, o abandono, a transgressão, 
as contradições, estão neste trânsito conges-
tionado, desordenado, pertencente ao espaço 
urbano.

O Acupe Grupo de Dança teve origem da 
necessidade de trabalhar a Arte e a educação/
formação da dança, como proposta ao diálogo 
crítico e transformador através da arte. Em 
seus projetos procura desenvolver ações artís-
ticas e formativas em dança, onde propõe esta-
belecer a fruição da arte através da dança. 

Tijolos de

 Esquecimento 

direção: Paulo henrique 
ferreira
coreografias: o 
grupo em processo 
colaborativo
direção de arte: 
marcondes lima
dramaturgia e texto: 
flávia gomes
intérpretes criadores: 
anne costa, henrique 
braz, jadson mendes, 
silas samarky e valeria 
barros
vj e criação de vídeos: 
alberto saulo
sonoplastia: rodrigo 
Porto cavalcanti
iluminação: luciana 
raposo

[ dia 10 de agosto de 2017 ]

Quinta-Feira

teatro apolo, 19h

ingressos: r$20 e r$ 10

duração: 50 min.

indiCado para maiores de 18 anos 

A c u p e  g r u p o  d e  d A n ç A  ( p e )
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the Conquest
Cia. street masters
duração: 10 min.

dançarinos: vinícius andré, max israel e rafael 
melo.

hay amores
esCola de dança Jaime arôxa
duração: 3”29’

coreografia: lodozonay costa
dançarinos: lodozonay costa, maria claudia silva, 
everton lira espinola, mariana arôxa veiga, igor 
cavalcanti, natalia brito, jonatas nascimento, an-
dréa santana, mauro alexandre, natane ferreira 
lemos,diego melo, carol bakun

variações Clássicas
simone monteiro ballet 
duração: 10 min.

direção e remontagem: simone monteiro
bailarinas: carolina haiut dança Paysant -  ballet 
giselle; leticia oliveira, dança nikyia entrance - 
ballet la bayadere; helena avelar dança aurora - 
ballet  a bela adormecida; ester siqueira dança 
manon - ballet manon julia hertz dança swanilda 
- ballet copellia

pr
oG

ra
M
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bumba meu boi bumbá
grupo matulão de dança
duração: 10 min.

direção: leila nascimento 
coreografias: grupo matulão de dança/quadri-
lha raio de sol 
figurinos: fábio costa 
elenco: ariane freixeira, ednaldo souza, fia ca-
chinhos, halison santana, larissa nathamy, leila 
nascimento, leonardo araújo, micael julio, ste-
phany santiago, vandré cechinel.

Fragmento Coreográfico
grupo ária ClássiCo
duração: 10 min.

Pas de deux do festival das flores - dançam: 
alícia cohim e emerson mendes/ variação Pa-
quita, 1 ato de Paquita - dança: mariana Pina/ 
variação swanilda, 2 ato de coppélia - dança: te-
resa augusta/ mulher rendeira -dançam: alícia 
cohim, nataly araújo, manuela giglio e Patrícia 
bittencourt. 

o lago dos Cisnes ato 4
aCademia Fátima Freitas
duração: 10 min.

direção geral: fátima freitas
música: tchaikovsky
coreografia original cisnes brancos: marius Peti-
pa
remontagem: dayvison de albuquerque
coreografia cisnes negros: thereza rachel frei-
tas e isabel ferreira
dançam:  odette: jeanne freitas Príncipe: marcio 
filho
cisnes brancos: aline Pedrosa, anna julia xavier, 
anna luiza aquino, beatriz xavier, gabriela baltar, 
giovanna dantas, jarly buarque, joanna angelica, 
julia Perez, juliana bandeira, kamille sousa, maria 
eduarda moreira, mariana santoro, marta guedes, 
nayanne ramalho, rafaela vieira, raylana rayna-
ra.
cisnes negros: aleana lobo, alessandra costa, 
alessandra maranhão, bruna brito, camila gus-
mão, cecília soares, clarissa araújo, daniela 
nogueira, dayvison de albuquerque, débora ma-
ranhão, fernanda lobo, kátia Pereira, laila côvo, 
larissa freitas, letícia andrade, luisa macêdo, 
maiara serqueira, maria carneiro, monique vilella, 
Paula torres, rebeca cerqueira, sophia davis, 
thais Prazin.

pandero
Cia. árabe dançabilita
duração: 3”57’

coreógrafa: renata tarub 
música: árabe 
dançarinos: renata tarub, luana Perrusi, brenda 
amorim, larissa neres e dani lisboa  
assistentes de palco: tânia, alexsandra e bruna

sigrid 

esCola gesttus
duração: 2”30’

diretora e coreógrafa: vannina Porto
bailarina: mayara mesquita
música: dance of the druids

nó
esCola gesttus
duração: 2”30’

diretora e coreógrafa: mayara mesquita
bailarina: marina Petribú
música: let it be – labrinth

nós duas
esCola gesttus
duração: 3 min. 

diretora e coreógrafa: mayara mesquita
bailarinas: débora tavares e Paula evêncio
música: la noyée - Yann tierse

Queen
esCola gesttus
duração: 3”30’

diretora e coreógrafa: larissa Porto
bailarina: mayara mesquita, diana lóris, sabrina 
arruda, aline costa, Poliana miranda, gabriela an-
drade, Priscilla andrade, amanda alves.
música: billie jean

[ dia 11 de agosto de 2017 ]

sexta-Feira

teatro luiz mendonça, 20h

ingressos: r$20 e r$ 1o

ClassiFiCação livre para todos os trabalhos 
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O espetáculo tem como ponto inicial uma experiência psicológica vivida pelo 
bailarino e criador Dielson Pessôa e trata da questão como algo inerente ao hu-
mano. Dividido em 5 cenas - Psicose, Incorporações, Mania de Perseguição, Per-
sonagens, e Redenção – O Silêncio e o Caos abre um leque de discussões sobre 
as psicoses levando o público a perceber que essas duras passagens são muito 
enriquecedoras, principalmente quando vistas por um prisma respeitoso e longe 
de preconceitos.

O elemento disparador ou conteúdo deste solo está presente em âmbito uni-
versal, uma vez que muitas pessoas passam por situações similares e, por medo 
ou preconceito, evitam expor suas tragédias pessoais. O fato de ter bipolaridade 
e poder investigar e comentar sobre esse problema auxilia no processo de au-
toconhecimento e fortalecimento do indivíduo, deslocando o assunto para uma 
questão da sociedade e não mais como único e pessoal.

interprete/criador: 
dielson Pessoa de melo
iluminação: jathyles miranda
trilha e dj: lucas ferraz

O Silencio

e o Caos

[ dia 12 de agosto de 2017 ]

sábado

teatro santa isabel, 20h

ingressos: r$20 e r$10

duração: 50 min.

indiCado para maiores de 16 anos

c i A .  d i e L s o n  p e s s o A  ( p e )
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Dielson Pessoa fez parte da Companhia de Dança 
Deborah Colker e integrou o elenco de vários espetá-
culos: 4 por 4, Rota, Mix, Nó e Tatyana. Entre os países 
em que já se apresentou estão o Brasil, Uruguai, Chile, Ar-
gentina, Estados Unidos, Itália, Áustria, França, Inglaterra, 
Alemanha e Singapura. Foi integrante do Balé da Cidade de São 
Paulo (2006-2008). Aos 22 anos, Dielson já havia se apresentado 
para alguns grandes coreógrafos, como Had Naharin (Israel), Mau-
ro Bigonzzett (Itália), Itzik Galil (Holanda), Luiz Arrieta (Argentina), 
Cayetano Soto (Espanha), Jorge Garcia (Brasil). Em 2007, foi premia-
do pela APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte).
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direção e curadoria
IrIS MaCedo e Paulo de CaSTro
realização
{Fervo} ProjeToS CulTuraIS e 
Paulo de CaSTro ProduçõeS 
arTíSTICaS
administrativo
andréa SIlva
Produtores executivos
Carla navarro, rogérIo alveS  
e HudSon WlaMIr
coordenação técnica
luCIana raPoSo

comunicação

identidade visual e 
desenvolvimento das           
Peças Publicitárias
dIIb MarkeTIng dIgITal
desenvolvimento do Programa
TuMTuM deSIgn 
assessoria de imPrensa, midias 
socias e redatora do Programa
Hayla CavalCanTI 
aPresentador oficial
MarCelo goMeS
fotógrafo
WellIngTon danTaS 

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

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 

agradecimentos
anTrIFo SanCHeS, andré 
CaTITa, andréa aguIar, 
andréa SIlva, andré 
braSIleIro, CrISTIna CaSTro, 
Carla navarro, CenTro 
CulTural CorreIoS – reCIFe, 
dIego roCHa, elTon rodrIgueS, 
guSTavo SoareS, Hayla 
CavalCanTI, HudSon WlaMIr, 
IurI leITe, leda alveS, Pedro 
PorTugal, quIerCleS SanTana, 
rogérIo alveS, rICardo 
Melo, rICardo leITão, SérgIo 
PIreS, SIlvIo danTaS, MárCIa 
SouTo, MarCelIno granja e 
WellIngTon danTaS.   

03 a 12 de agosto de 2017
TodoS os ritmos.
um só MovIMenTo.
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