
MITsp – Mostra Internacional de Teatro de São Paulo apresenta a 

importância da reflexão no fazer teatral 

21 dias é o período total de atividades reflexivas, pedagógicas e críticas na edição de 2017 da MITsp 

 

70 pesquisadores - curadores, intelectuais, artistas - provenientes de 11 países (Bélgica, França, 

Espanha, Líbano, Palestina, Alemanha, EUA, México, Chile, África do Sul e Brasil) estarão 

envolvidos em 83 ações pedagógicas e reflexivas da mostra 

 

Figura 1 – O belga Steven Prengels, compositor e diretor musical de Avante, Marche! dirige um workshop que 

resultará em um panelaço no bairro Bom Retiro; Rabih Mroué, ator, encenador e artista visual libanês vai ministrar o 

workshop “Brasil em Pixels”, sobre as fotos das manifestações pró e contra o impeachment de 2016 

 

Em sua quarta edição, programada para os dias 14 a 21 de março de 2017, a MITsp 

apresenta 10 produções inéditas - sete internacionais e três nacionais. Uma mostra de 

teatro não é composta apenas com uma série de espetáculos. Com igual importância e 

relevância, as reflexões sobre o fazer teatral e o intercâmbio pedagógico com artistas 

de várias nacionalidades impõem um caráter amplo e transdisciplinar para a mostra. 

Após três anos de edições consecutivas, um perfil desponta no conceito da MITsp: cerca 

de 65% da programação é constituída por ações formativas e reflexivas, sempre com 

entrada gratuita. Já foram contabilizadas, ao longo desse período, quase 4500 pessoas 

como público para tais atividades. 

Realizada anualmente desde 2014 por Antônio Araújo e Guilherme Marques - diretor 

artístico e diretor geral de produção, respectivamente - a mostra visa fazer um recorte 

do que de mais contemporâneo acontece nas artes cênicas mundiais, não só na 

apresentação de espetáculos, mas também nos problemas e questões urgentes da 

sociedade. Seminários, mesas-redondas, conferências, oficinas e workshops dialogam 

diretamente com o que vem ocorrendo no Brasil desde 2015. A ideia é compartilhar 

com o público as percepções daquilo que tem afetado a vida de muitos brasileiros, 



principalmente no campo político e econômico. Além disso, a mostra traz um foco 

particular na questão do racismo, questão urgente em nosso país. 

Sempre em diálogo com os espetáculos programados e a partir deles, uma gama de 

ações críticas e pedagógicas se desenvolvem nessa edição da MITsp. Em 2017, serão 70 

pesquisadores, curadores, intelectuais, artistas, provenientes de 10 países (Bélgica, 

França, Espanha, Líbano, Palestina, Alemanha, EUA, México, Chile, África do Sul), 

envolvidos em 83 ações como conferencias, seminários, masterclass, residências 

artísticas, palestras, workshops, mesas de debates, diálogos, encontros, lançamento de 

livros, leitura de manifestos pela cidade, performances, além da elaboração de um 

catálogo com cerca de 150 páginas contendo ensaios inéditos sobre os espetáculos.  

As atividades estão divididas da seguinte forma: Olhares Críticos, Ações Pedagógicas e 

Performances Públicas. 

Olhares Críticos, com curadoria de Kil Abreu e Luciana Romagnolli, atividades foram 

pensadas para contemplar a questão do atual momento do Brasil, incluindo aí  o viés político e 

artístico, a representação pública, o espaço público e a relação com o público.  

As Reflexões Estético-Políticas apresentam, nesse ano, o Seminário “Dimensões Públicas da Crise 

e Formas de Resistência”, que traz os convidados Heloisa Buarque de Holanda, Márcio Abreu e 

Vladimir Safatle para falarem sobre “Condições de percepção e práticas de re-existência”; Ivana 

Bentes, Lúcio Flávio Pinto e Ferréz para a discussão sobre “Dissensos à esquerda: crise da 

representação como processo público”; Rosane Borges, Suely Rolnik e Todd Tomorrow em 

“Lugares de fala e a emergência das micropolíticas” e Marcelo Freixo, Nina Caetano e Pablo 

Ortellado para debater “A rua como palco de protestos: estratégias estético-políticas de 

mobilização pública”. Outras três atividades completam tais reflexões: uma conferência com 

pesquisador espanhol Óscar Cornago “E com o público o que fazemos? Teatralidade, público e 

democracia”, uma entrevista pública, realizada pelos críticos Daniele Ávila Small e Welington 

Andrade com Guillermo Calderón, dramaturgo e diretor chileno, um dos mais importantes 

autores de teatro latino-americano de sua geração, e uma mesa redonda “Teatro na Palestina: 

relações entre política e arte”, com o ator e diretor palestino Ihab Zahdeh, com a atriz chilena 

de ascendência palestina Andrea Giadach, do espetáculo Mateluna, e com a pesquisadora em 

Artes Cênicas e ativista brasileira Maria Fernanda Vomero. 

A partir dessa linha de pensamento, foram constituídos os Diálogos Transversais, comentários 

críticos realizados logo após uma das apresentações de cada espetáculo, no próprio teatro e em 

diálogo com o público, onde artistas e pensadores, provenientes de outros campos do 

conhecimento, lançam olhares transversais, cruzam as fronteiras e ampliam as leituras das 

obras. Nessa programação, teremos o compositor, cantor e arranjador Tom Zé, que aborda 

Avante, Marche!, da companhia belga les ballets C de la B, uma obra que engloba dança, teatro 

e música. Para a análise do espetáculo Para que o Céu Não Caia, de Lia Rodrigues, vem à MITSP, 

pela primeira vez,  uma das mais importantes lideranças da causa indígena no Brasil, o 

yanomâmi Davi Kopenawa.  A mestre em Filosofia Djamila Ribeiro é outro nome que surge em 

Diálogos Transversais para lançar seu olhar sobre Black Off, da sul-africana Ntando Cele.  



Os artistas dos espetáculos da mostra farão encontros com o público, e compartilharão 

questões de seus processos criativos. Esse é o mote do Pensamento-em-Processo, uma ação 

que ocorre, em sua totalidade, no Itaú Cultural. Dentre outros convidados, com três espetáculos 

na mostra, o libanês Rabih Mroué vai discorrer sobre o processo criativo de suas obras, o 

registro da memória, os arquivos com os quais lidamos na contemporaneidade e seus 

significados. Suzanne Kenedy, um dos nomes mais importantes da nova geração de 

encenadores alemães, também traz questões sobre o fazer teatral em diálogo com o cinema ao 

abordar seu espetáculo Por Que O Sr. R. Enlouqueceu?. 

Assistir a um espetáculo e ter em mãos a crítica realizada no dia anterior por dois profissionais 

diferentes, levando ao público dois olhares singulares, sobre a  mesma peça, é a atividade 

Prática da Crítica. Trata-se de uma produção diária de análises sobre os espetáculos da Mostra, 

com publicação impressa e virtual em alguns dos mais respeitados veículos da área teatral. Três 

mesas importantes “Crítica e Curadoria”, “Crítica e Engajamento” e “Cena Contemporânea: 

Panoramas Críticos”, esta última com participação de Edélcio Mostaço, Sílvia Fernandes, Óscar 

Cornago e Christine Greiner, compõem o panorama de questionamentos sobre a dimensão do 

fazer teatral à luz de uma perspectiva crítica. 

Os Lançamentos de Livros também fazem parte do eixo Olhares Críticos e estão, cada um deles, 

aliados a debates, conversas e ações de reflexão que antecedem os eventos. Gordon Craig: 

Rumo a um novo teatro e Scene reúne duas obras inéditas no Brasil, do artista homônimo, 

nunca editadas em português, com tradução e apresentação de Luiz Fernando Ramos. A editora 

Javali lança a Coleção Eid Ribeiro, três volumes da obra de peças e crônicas do encenador e 

dramaturgo mineiro Eid Ribeiro e também Dramaturgia brasileira contemporânea, que reúne 

obras de quatro dramaturgos brasileiros: Alexandre Dal Farra (editora Javali), Grace Passô, 

Pedro Kosovski e Vinicius Calderoni (editora Cobogó). A N-1 edições, em parceria com a MITsp 

2017, lançará durante a Mostra o primeiro volume da coleção Heiner Muller com o texto A 

Missão, tradução de Christine Rohrig, com apresentação   do sociólogo Laymert Garcia dos 

Santos e posfácio do curador e dramaturgo alemão Wolfgang Storch, da Internationalen Heiner 

Mueller-Gesellschaft.  

Em Eventos Especiais acontece o Seminário internacional “Discursos Sobre o Não Dito: racismo e 

a descolonização do pensamento”, com curadoria de Eugênio Lima e Majoí Gongora. Para essa 

atividade, composta pelas mesas “’Negritude’ e ‘branquitude’: complexificando as discussões 

sobre raça e as estruturas de privilégio” e “Feminismo Negro: conhecimento e 

autodeterminação”, os curadores convidaram pensadoras de distintas áreas do conhecimento 

para refletir sobre os desdobramentos da escravidão negra e as formas do racismo no Brasil e 

no mundo: A historiadora brasileira Giovana Xavier, a intelectual sul-africana Nicky Falkof, da 

Universidade de Witwatersrand (Joanesburgo), a feminista filósofa brasileira  Djamila Ribeiro e a 

socióloga norte-americana  Patricia Collins, da Universidade de Maryland (Washington DC). 

Outras ações também fazem parte dos Eventos Especiais: dois debates, um no TUSP e outro no 

Sesc Pinheiros, “Gordon Craig: Legados à Cena Contemporânea” e “Dramaturgia brasileira 

contemporânea”, além de uma conferência com o pesquisador francês Didier Plassard sobre o 

“Teatro alemão contemporâneo”. Uma convidada bastante especial vem ao Brasil 

especialmente para ministrar uma masterclass e refletir sobre “Teatralidade, violência e 

performatividades da dor”: Ileana Diéguez. Ela é professora e pesquisadora do Departamento 

de Ciências Humanas da Universidade Autônoma Metropolitana, Cidade do México.  



Durante o período de realização da quarta edição da MITSp, será distribuído gratuitamente um 

catálogo, de cerca de 150 páginas, com oito ensaios, de oito pesquisadores brasileiros, 

vinculados aos programas de pós-graduação em artes cênicas de vários estados do Brasil. Essa 

publicação, lançada durante a mostra, tem o nome de “Cartografias MITsp”, que faz parte do 

Espaço de Ensaios. 

Nas Ações Pedagógicas de 2017, como nos Olhares Críticos, estão previstas atividades que 

contemplam não só a partilha dos processos de criação dos convidados estrangeiros, mas 

também um diálogo com temas urgentes da realidade nacional. A MITsp acredita que, quando 

os espaços possíveis para o debate, o diálogo e a insurgência começam a ser tomados por 

discursos excludentes e opressores, é tempo de buscar novas perspectivas e recriar cenários 

políticos e artísticos. Assim, as atividades propostas pela curadora Maria Fernanda Vomero 

oferecem formas criativas - e gratuitas - de intercâmbio com artistas internacionais de destaque 

no cenário artístico mundial.   

 

Na residência artística com Ihab Zahdeh, “Atos de Resistência I” , o encenador e ator 

palestino Ihab Zahdeh, cofundador e diretor artístico do Yes Theatre, de Hebron (ao sul da 

Cisjordânia), vem a São Paulo exclusivamente para oferecer, ao longo de três semanas, um 

workshop de criação, cujo ponto de partida será um tema que relacione as realidades brasileira 

e palestina, com base nos fatos políticos de ambos os países. 

 

O compositor belga Steven Prengels, diretor musical de Avante, Marche!, e os músicos da 

companhia les ballets C de la B vão oferecer outro workshop de criação “Avante, Panelas, 

Avante!” com base na sonoridade de utensílios domésticos. Inspirados nos panelaços de 2016, 

os participantes serão convidados a usar potes, panelas, colheres e outros apetrechos 

cotidianos para elaborar, de modo lúdico e criativo, uma composição musical que seja 

significativa para os participantes. Depois da atividade prática, Prengels conversará com o 

público sobre suas criações com o diretor Alain Platel.  

 

O ator, encenador e artista visual libanês Rabih Mroué vai ministrar o workshop “Brasil em 

Pixels” voltada a estudantes, atores e atrizes, performers, jornalistas e artistas audiovisuais 

brasileiros. Rabih vai propor aos participantes um trabalho criativo baseado em fotos das 

manifestações brasileiras de 2016, pró e contra o impeachment, a fim de estimular a reflexão: 

que narrativa emerge dessas imagens? A atividade tem duração de três dias no Sesc Vila 

Mariana, onde o Mroué faz uma mostra de três espetáculos de seu repertório. 

 

Ntando Cele, atriz e performer sul-africana não só se apresenta com seu espetáculo Black Off 

mas também estará à frente do workshop “Expressar-Me para Além da Minha Pele”. Ela quer 

atingir, em sua atividade pedagógica, atores, performers, curadores de atividades artísticas e 

ativistas de movimentos sociais. Para tanto, na seleção, algumas perguntas foram elaboradas 

pela própria artista, como critério: “O preconceito existe em sua família/ comunidade/ escola/ 

local de trabalho? Como?  Você pensa sobre a cor de sua pele? Por quê?  Você acha que você 

pode usar sua posição social para influenciar uma mudança em sua comunidade? Como e por 

quê?” As perguntas certamente levam a reflexões que interessam tanto à artista quanto ao 

público. 

 



Aproveitando a energia gerada pelo movimento de ocupação de escolas em 2015, em São 

Paulo, e em 2016, no Brasil todo, como forma de protesto dos alunos às decisões unilaterais no 

sistema educacional, a MITsp propõe “Atos De Resistência II”, ações performáticas de 

estudantes secundaristas, sob a orientação da atriz e performer Martha Kiss Perrone, 

profissional oriunda do grupo Tablado de Arruar, mas também uma das brasileiras envolvida 

nas produções do Théâtre du Soleil.  

 

As alemãs Susanne Kennedy, diretora de Por Que o Senhor R. Enloqueceu? e a dramaturgista 

Johanna Höhmann conduzirão a roda de conversa “Do Cinema ao Teatro: Como Filmes Viram 

Peças” a fim de partilhar seus processos criativos e experiências de adaptação de obras 

cinematográficas ao teatro. Nesse bate-papo, Susanne também vai contar sobre sua experiência 

como encenadora convidada do Münchner Kammerspiele, um dos teatros mais importantes da 

Alemanha. E Johanna falará sobre a função do "dramaturg" (dramaturgista) na cena alemã 

contemporânea.  

 

Performances Públicas apresentam os “Manifestos Pandemia”, que somam-se a outras 

atividades críticas, reflexivas e políticas da MITsp. A ação parte da publicação da caixa 

Pandemia, pela n-1 edições, que reúne dez cordéis publicados ao longo de 2016, 

e uma adaptação de Eugênio Lima para o texto A Missão de Heiner Müller. Os autores reunidos 

são Alexandre Nodari, Brian Massumi, Eduardo Viveiros de Castro, Giorgio Agamben, Laymert 

Garcia dos Santos, Marilene Felinto, Maurizio Lazzarato, Peter Pál Pelbart, Suely Rolnik, Vladimir 

Safatle e Eugênio Lima. Cada cordel será lido por um ator diferente em várias regiões da cidade. 

Tal diversidade materializa uma espécie de singularidade pronta para sugerir alguma quebra na 

homogeneização do mundo, uma fresta para outros possíveis. 

 

PROGRAMAÇÃO Olhares Críticos 

Seminário: Dimensões públicas da crise e formas de resistência 
Mediação: Patrick Pessoa 
 

Mesa 1 “Condições de percepção e práticas de re-existência” 

Observando o Brasil de agora, a crise política e a polarização social nos levam a pensar em 

termos de impasse. Nesta mesa, propomos pensar possibilidades de escapar dessa suposta 

aporia e questionar: em que medida a crise em que vivemos é também uma crise de 

percepção? Como se opera em nossas subjetividades um processo de anestesiamento e de 

embrutecimento do sensível e a captura do nosso desejo de criação? Retomando uma 

pergunta de Suely Rolnik (2011): “Como reativar nos dias de hoje a potência política 

inerente à ação artística, e esse poder de encarnar as mutações do sensível, participando, 

assim, da reconfiguração dos contornos do mundo?”. Que experiências artísticas e de 

pensamento, que formas de organização social, estariam em diálogo com a ideia de utopia 

e poderiam, enfim, iluminar a possibilidade de uma imaginação política por fora da ordem 

dada? O que são e como pensar formas de re-existência? ”. 

Convidados: Heloisa Buarque de Hollanda, Marcio Abreu e Vladimir Safatle 
Data: 15/3, das 14h às 16h30, no Itaú Cultural  



 
 

Mesa 2 “Dissensos à esquerda: crise da representação como processo público” 

Consequência notável das polarizações políticas demarcadas nos últimos anos, a 

representação institucional dos diversos campos da esquerda experimenta uma crise, 

marcadamente desde junho de 2013. A esquerda, até ontem no governo central, foi 

envolvida e envolveu-se em uma trama de grandes proporções em torno de projetos 

importantes para o país, mas também em torno da luta estrita por lugares de poder. Em 

outra frente, nesse mesmo período, as ruas e os próprios partidos explicitaram visões 

variadas sobre as tarefas e estratégias das esquerdas, a maior parte delas, pode-se dizer, 

rejeitada nas últimas eleições. O impeachment da então presidenta Dilma Rousseff pode 

ser tomado como o ápice prático e também simbólico desse processo. Foi lido por muitos 

como “golpe” e por outros apenas como o ponto de chegada natural, embora convulsivo, 

no percurso de uma gestão conservadora. Nesta mesa da MITsp, a intenção é avaliar as 

diferentes narrativas a respeito dos acontecimentos recentes, o que significa hoje este 

dissenso e as possibilidades de fazê-lo funcionar a favor do campo progressista. Propomos 

partir de pontos de vista não alinhados, o que julgamos importantes ao debate. 

Convidados: Ferréz, Ivana Bentes e Lúcio Flávio Pinto 
Data: 16/3, das 14h às 16h30, no Itaú Cultural 

 
Mesa 3 “Lugares de fala e a emergência das micropolíticas” 

O campo dos direitos humanos e seus agentes têm disparado, nos últimos anos, formas 

organizadas de militância em torno de políticas específicas – de gênero, raça, sexualidade, 

faixas etárias etc. A emergência de micropolíticas surge por vezes articulada aos modos 

tradicionais de enfrentamento, que tomam por base a luta de classes; outras vezes, já se 

posicionam fora dessa perspectiva, pelo viés da interseccionalidade ou abraçando a 

segmentação como estratégia inadiável à conquista de direitos.  Nesse contexto, tem sido 

recorrente o tema dos lugares de fala. Nas palavras de Renan Quinalha, algo que “remete, 

simultaneamente, a um duplo movimento:  à tomada de um ponto de enunciação que 

deveria pertencer por legitimidade de experiência ao oprimidx e, ao mesmo tempo, ao 

despejo do titular de um lugar ocupado, por força da dominação, por aquelxs que se 

apossaram das tradições de fala em uma sociedade estratificada”. Nesta mesa da MITsp, 

queremos discutir os modos como as demandas pelos lugares de fala têm encontrado 

espaço e tensionado o processo mais amplo da sociabilidade brasileira, provocando um 

visível recrudescimento do conservadorismo. E, em consequência, renovadas tentativas, 

por vezes violentas, de naturalizar essas posições de classe, etnia, sexo e variantes.  

Convidados: Rosane Borges, Suely Rolnik e Todd Tomorrow 
Data: 17/3, das 14h às 16h30, no Itaú Cultural 

 
Mesa 4 “A rua como palco de protestos: estratégias estético-políticas de mobilização 

pública” 

A partir das ocupações da avenida Paulista e de manifestações Brasil afora, convocadas por 

distintas frentes políticas e movimentos sociais, propomos um debate sobre as formas de 

apropriação do espaço público, refletindo sobre as estratégias performativas, poéticas e 



discursivas empregadas nas mobilizações sociais, especialmente desde junho de 2013 no 

Brasil. De que maneiras o espaço público é território de disputa simbólica no país? Como 

fazer uso do seu potencial de resistência e transformação social? 

Convidados: Marcelo Freixo, Nina Caetano e Pablo Ortellado 
Data: 19/3, das 14h às 16h30, na Casa das Rosas - Avenida Paulista, 37 
 

Conferência 

“E com o público o que fazemos? Teatralidade, público e democracia”. 
Com o pesquisador espanhol Óscar Cornago (Espanha) 
Data: 15/3, das 16h30 às 18h30, no Itaú Cultural 
 

Mesa redonda 

“Teatro na Palestina: relações entre política e arte” 
Com o ator e diretor palestino Ihab Zahdeh, a atriz chilena de ascendência palestina Andrea 
Giadach, do espetáculo Mateluna, e a pesquisadora em Artes Cênicas e ativista brasileira Maria 
Fernanda Vomero. 
Mediação: Ferdinando Martins 
Data: 18/3, das 13h às 15h, no TUSP 
 

Entrevista pública com o diretor e dramaturgo Guillermo Calderón  

Os críticos Daniele Avila Small (Revista eletrônica Questão de Crítica) e Welington Andrade 
(Revista Cult) entrevistam o dramaturgo e diretor chileno Guillermo Calderón, um dos mais 
importantes autores de teatro latino em sua geração. 
Data: 20/3, das 11h às 13h, no Teatro de Contêiner Mungunzá 
 

Diálogos Transversais - Mediação: Cristiane Zuan Esteves e Ruy Cortez  

Comentários críticos realizados logo após uma das apresentações de cada espetáculo, no 
próprio espaço do teatro e em diálogo com o público. Convidamos artistas e pensadores 
provenientes de outros campos do conhecimento para lançarem olhares transversais, cruzarem 
as fronteiras e ampliarem as leituras das obras. 
 

Avante, Marche! – Tom Zé - Data: 15/3 
Tão Pouco Tempo e Revolução em Pixels – Reginaldo Nasser - Data: 15/3 
Por que o Sr. R. Enlouqueceu? – Maria Homem - Data: 16/3 
Branco: o cheiro do lírio e do formol – Ana Paula Maia - Data: 18/3 
Para que o Céu Não Caia – Davi Kopenawa - Data: 18/3 
A Missão em Fragmentos: 12 cenas de descolonização em legítima defesa – Silvio Luiz de 
Almeida - Data: 19/3 
Cavalgando Nuvens – Ilana Feldman - Data: 19/3 
Black Off – Djamila Ribeiro - Data: 20/3 
Mateluna – Edson Teles - Data: 20/3 

 

Espaço de Ensaios 



Artigos escritos por pesquisadores e pesquisadoras dos programas de pós-graduação em artes 
cênicas das universidades brasileiras sobre as trajetórias criativas dos artistas convidados para a 
MITsp. 
 

Avante, Marche! – Fernando Villar (UNB)  
Mostra Rabih Mroué: Tão Pouco Tempo, Revolução em Pixels e Cavalgando Nuvens –
 Daniele Avila Small (UNIRIO) 
Por que o Sr. R. Enlouqueceu? - Stephan Baumgartel (UDESC) 
Para que o Céu Não Caia – Christine Greiner (PUC-SP) 
A Missão em Fragmentos: 12 cenas de descolonização em legítima defesa – José 
Fernando Azevedo (USP) 
Branco: o cheiro do lírio e do formol – Luiz Fernando Ramos (USP) 
Black Off – Nina Caetano (UFOP) 
Mateluna – Ferdinando Martins (USP) 

 

Pensamento-em-Processo 

Encontros com os artistas dos espetáculos da mostra, que compartilharão questões de seus 
processos criativos. 

Avante, Marche!, com o diretor musical Steven Prengels e o ator Wim Opbrouck. 
Mediação Fernando Villar (UNB)  
Data: 15/3, das 10h às 11h, no Itaú Cultural 
 

Mostra Rabih Mroué - Tão Pouco Tempo, Revolução em Pixels e Cavalgando Nuvens, com 
o diretor Rabih Mroué e os performers Lina Majdalanie e Yasser Mroué.  Mediação 
Pollyanna Diniz (USP) 
Data: 16/3, das 10h às 12h, no Itaú Cultural 
 

Por que o Sr. R. Enlouqueceu?, com a diretora Susanne Kennedy. Mediação Stephan 
Baumgartel (UDESC) 
Data: 17/3, das 11h30 às 12h30, no Itaú Cultural 
 

A Missão em Fragmentos: 12 cenas de descolonização em legítima defesa, com o diretor 
Eugênio Lima. Mediação José Fernando Azevedo (USP) 
Data: 18/3, das 10h às 11h, no Itaú Cultural 
 

Branco: o cheiro do lírio e do formol, com os diretores Alexandre Dal Farra e Janaina 
Leite. Mediação Luiz Fernando Ramos (USP) 
Data: 18/3, das 11h à 12h, no Itaú Cultural 
 

Mateluna, com o dramaturgo e os atores da montagem.  Mediação Ferdinando Martins 
(USP)  
Data: 19/3, das 10h às 11h, no Itaú Cultural 
 

Black Off, com a diretora e performer Ntando Cele.  Mediação Nina Caetano (UFOP) 
Data: 19/3, das 11h às 12h, no Itaú Cultural 
 

Para que o Céu Não Caia, com a diretora Lia Rodrigues. Mediação Christine Greiner (PUC-
SP) 
Data: 20/3, das 10h às 11h, no Itaú Cultural 

 

Prática da Crítica  
 



Crítica Diária 
Produção diária de críticas sobre os espetáculos da mostra para veiculação impressa e 
eletrônica (www.mitsp.org). Participam críticos da DocumentaCena – Plataforma de 
Crítica, formada pela revista eletrônica Questão de Crítica (Mariana Barcelos/ Renan Ji), 
pelo site Horizonte da Cena (Daniel Toledo) e pelo blog Satisfeita, Yolanda? (Ivana 
Moura); do Site Agora – Crítica Teatral (Michele Rolim); da revista Antro Positivo (Ruy 
Filho); além dos convidados Welington Andrade e Miguel Arcanjo Prado. 
Coordenação: Soraya Belusi  
 
Crítica Imediata 
Proposta pela revista Antro Positivo, fundada por Ruy Filho e Patrícia Cividanes, a Crítica 
Imediata é realizada com palavras de primeiro impacto. Uma resenha curta, escrita logo 
após a saída do espetáculo e publicada nas redes sociais: facebook.com/antropositivo ou 
www.antropositivo.com.br  
Críticos: Ruy Filho, Ana Carolina Marinho, Claudio André, Marcio Tito, Maria Teresa Cruz e 
Patrícia Bergantyn  
 
Mesa “Crítica e Curadoria”  
Mediação Michele Rolim (Agora Crítica Teatral)  
Proposta pelo Agora – Crítica Teatral, a mesa contará com três curadores, reunidos para 
compartilhar suas experiências e conversar sobre os diversos pensamentos curatoriais 
praticados pelos festivais de artes cênicas, especialmente no Brasil. A discussão abarcará 
a dinâmica da curadoria em nosso país, as relações entre os campos de atuação dos 
modelos artístico e de gestão e a curadoria entendida como autoria. Ainda entre os 
temas do encontro: existe hoje no Brasil um modelo hegemônico de pensamento 
curatorial? Que implicações decorrem de um festival que possui o mesmo 
responsável pela gestão e pela curadoria? 
Data: 16/3, das 17h às 19h, no CCSP  
 
Mesa “Crítica e Engajamento”  
Mediação: Ivana Moura (Satisfeita, Yolanda?) 
Proposta pela DocumentaCena – Plataforma de Crítica, a conversa visa compartilhar 
diferentes perspectivas e experiências relacionadas à participação de artistas e críticos de 
artes em reflexões, assuntos e circunstâncias de relevância política e social. Participam da 
mesa Maria Fernanda Vomero (SP), Daniel Toledo (MG) e Óscar Cornago (Espanha). 
Data: 20/3, das 17h às 19h, no TUSP  
 
Mesa “Cena Contemporânea: panoramas críticos”  
Os pesquisadores Edélcio Mostaço, Sílvia Fernandes, Óscar Cornago e Christine Greiner 
acompanharão a programação da MITsp e produzirão um texto crítico cada, a partir de 
olhares transversais sobre os espetáculos da mostra rumo a uma reflexão sobre a cena 
atual. Esses textos panorâmicos serão apresentados ao público na mesa de debate. 
Data: 21/3, das 10h às 12h, no Itaú Cultural 

 

Lançamentos de Livros 
 

Gordon Craig: Rumo a um novo teatro e Scene  
O livro reúne duas obras inéditas no Brasil e nunca editadas em português do artista 
inglês (ator, encenador, gravurista e cenógrafo) Gordon Craig (1878-1966), que 
revolucionou a cena moderna. O primeiro texto é Rumo a um novo Teatro, publicado em 
1913, e o segundo, Scene, publicado em 1923. Ambos trazem gravuras do próprio Craig. 
Tradução e apresentação de Luiz Fernando Ramos. 

http://www.antropositivo.com.br/


O lançamento será precedido pelo debate “Gordon Craig: legado à cena contemporânea” 
(confira detalhes nos “Eventos Especiais”). 
Data: 17/3, das 18h às 20h, no Sesc Pinheiros 
 
Coleção Eid Ribeiro 
A editora Javali lança em três volumes a obra de peças e crônicas do encenador e 
dramaturgo mineiro Eid Ribeiro. Dentre as 15 peças, escritas entre a década de 1970 e os 
dias atuais, a coleção apresenta desde as celebradas Lusco-fusco e Anjos e Abacates, já 
encenadas em várias cidades do país, até peças inéditas do autor, como Nightvodka e 
Tinto e a Baleia. A coleção agrupa, no terceiro volume, 48 crônicas escritas por Eid para o 
Jornal O Tempo entre os anos de 1996 e 2001. 
O lançamento será precedido por uma conversa entre Eid Ribeiro e a crítica de teatro 
Soraya Belusi, autora do prefácio do livro. 
Data: 19/3, das 12h30 às 13h30, no TUSP 
 
Dramaturgia brasileira contemporânea 
Lançamento das obras de quatro dramaturgos brasileiros: Alexandre Dal Farra (editora 
Javali), Grace Passô, Pedro Kosovski e Vinicius Calderoni (editora Cobogó). A Trilogia 
Abnegação reúne três peças teatrais escritas por Alexandre Dal Farra, que investigam a 
estrutura política brasileira atual e o desenrolar do único governo que se aproximou 
minimamente da esquerda no Brasil. A trilogia foi encenada pelo grupo Tablado de 
Arruar. Grace Passô, dramaturga, diretora e atriz, lança Mata Teu Pai. Na obra, à luz do 
mito de Medeia, a autora reflete sobre nosso tempo e suas fronteiras. Caranguejo 
Overdrive, escrita por Pedro Kosovski, acompanha a volta de Cosme, catador de 
caranguejos, ao Rio de Janeiro, cinco anos após ter sido convocado para lutar na Guerra 
do Paraguai. O espetáculo, dirigido por Marco André Nunes, ganhou os prêmios Shell 
(Direção, Texto e Atriz), Cesgranrio (Direção e Texto) e APTR (Autor, Direção e Atriz). 
Vinícius Calderoni publica Arrã, peça pela qual recebeu o prêmio Shell de melhor Autor. O 
lançamento será precedido por uma conversa entre os dramaturgos (confira detalhes nos 
“Eventos Especiais”). 
Data: 18/3, das 15h às 17h, no TUSP 
 
A Missão 
A n-1 edições, em parceria com a MITsp 2017, lançará durante a mostra o primeiro 
volume da coleção Heiner Müller com o texto A Missão. A decisão de iniciar esse novo 
projeto editorial dentro da MITsp fortaleceu-se porque o coletivo Legitima Defesa irá 
apresentar no Auditório Ibirapuera – Oscar Niemeyer, dentro da programação da mostra, 
o espetáculo A Missão em Fragmentos: 12 cenas de descolonização em legítima defesa, 
baseado no mesmo texto de Müller e dirigido por Eugênio Lima. A ideia é difundir e 
entrecruzar pensamentos críticos brasileiros e alemães de épocas diferentes e, ao mesmo 
tempo, tão próximas. Exclusivamente durante a MITsp o livro da n-1 edições será 
acompanhado por uma publicação da adaptação de Eugênio Lima em formato de cordel.  
Data: 17, 18 e 19/3, das 19h às 20h30, no Auditório Ibirapuera – Oscar Niemeyer, e 
durante toda a MITsp  
 
Pandemia 
A série Pandemia de cordéis reúne dez cordéis político-filosóficos, todos eles com capas 
estampadas manualmente. O lançamento da caixa faz parte da parceria entre a MITsp e a 
n-1 edições, complementando a performance pública Manifestos Pandemia, que será 
realizada na cidade de São Paulo durante a mostra. 
Data: Durante toda a MITsp 

 

 



EVENTOS ESPECIAIS 
 

CONFERÊNCIA 
“Teatro alemão contemporâneo” 
Com o pesquisador Didier Plassard (França)  
Data: 17/3, das 10h às 11h30, no Itaú Cultural 
 
MASTER CLASS 
“Teatralidade, violência e performatividade da dor” 
Com a pesquisadora Ileana Diéguez Caballero (México) 
Data: 18/3, das 17h às 19h, no Itaú Cultural 
 
DEBATES 
“Gordon Craig: Legados à Cena Contemporânea”  
Com os pesquisadores Didier Plassard e Luiz Fernando Ramos 
Data: 17/3, das 18h às 20h, no Sesc Pinheiros 
 
“Dramaturgia brasileira contemporânea” 
Com os dramaturgos Alexandre Dal Farra, Grace Passô, Pedro Kosovski e Vinicius 
Calderoni 
Data: 18/3, das 15h às 17h, no TUSP 
 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL 
 

SEMINÁRIO Discursos Sobre o Não Dito: racismo e a descolonização do 
pensamento  
 
O seminário convida pensadoras de distintas áreas do conhecimento a refletir sobre os 
desdobramentos da escravidão negra e as formas do racismo no Brasil e no mundo. O 
objetivo é desconstruir os legados do pensamento colonial, colocando em cheque modos 
de essencialização dos “outros”, que se consolidaram como sistemas hegemônicos e 
como uma cultura de violência e opressão, que não pode ser eliminada por decreto. É 
preciso transformar modos de ser e, sobretudo, alterar imaginários. É preciso restituir 
aos “outros” o direito de se autorrepresentar.  
Curadoria: Eugênio Lima e Majoí Gongora  

 
Mesa 1 “Negritude” e “branquitute”: complexificando as discussões sobre raça e 
as estruturas de privilégio    
O debate será instaurado pela historiadora brasileira Giovana 
Xavier, feminista negra interseccional e professora da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, e pela intelectual sul-africana Nicky Falkof, da Universidade de 
Witwatersrand (Joanesburgo). A mesa explorará assuntos relacionados aos 
processos de racialização das relações no Brasil e na África do Sul.  
Data: 20/3, das 14h às 17h, no Itaú Cultural 
 
Mesa 2 Feminismo Negro: conhecimento e autodeterminação 
Contaremos com a participação da feminista e filósofa brasileira Djamila 
Ribeiro e da renomada socióloga norte-americana Patricia Collins, da 
Universidade de Maryland. A mesa discorrerá sobre a construção social do 
feminismo negro, os elementos constitutivos desse pensamento, suas 
distinções e os desafios que estão postos na contemporaneidade.  
Data: 21/3, das 14h às 17h, no Itaú Cultural 



 

PROGRAMAÇÃO Ações Pedagógicas 

ATOS DE RESISTÊNCIA I - Residência artística com Ihab Zahdeh 

O encenador e ator palestino Ihab Zahdeh, cofundador e diretor artístico do Yes Theatre, de 

Hebron (ao sul da Cisjordânia), vem a São Paulo exclusivamente para oferecer, ao longo de três 

semanas, um workshop de criação coletiva, cujo ponto de partida será um tema que relacione 

as realidades brasileira e palestina, com base na premissa da resistência criativa. A proposta da 

residência é desenvolver fragmentos cênicos, guiados por improvisações, que incorporem 

diversas manifestações artísticas, como dança e música, sem perder a abordagem política e 

estética. Tais fragmentos serão apresentados ao público no encerramento da atividade. Trata-

se de uma experiência única de intercâmbio criativo com um profissional do Oriente Médio, de 

trajetória internacional e que recentemente desenvolveu uma montagem com atores japoneses 

do Tokyo Engeki Ensemble, no Japão. Recomenda-se que os candidatos tenham disponibilidade 

integral para a residência. Serão escolhidos 12 artistas profissionais. 

De 02 a 21/3, seg. a sáb, das 10h às 15h, no Tusp  

Público-alvo: atores e performers, além de músicos, cantores e bailarinos que também tenham 

experiência no palco.  

Seleção: envio de currículo e de um breve texto, de preferência nada burocrático, que responda 

as questões: "O que significa resistência criativa para você? E como resistir criativamente às 

diversas formas de ocupação existentes na atualidade?". Currículos avulsos, sem o texto-

resposta, serão desconsiderados. 

Inscrições: de 08 a 25/2 [prorrogado], pelo email residencia@mitsp.org  

Resultado: 27/2, no site (http://mitsp.org/2017/acoes-pedagogicas/) e nas redes sociais da 

MITsp. 

 

ATOS DE RESISTÊNCIA II - Ações performáticas de estudantes secundaristas 

Aproveitando a energia gerada pelo movimento de ocupação de escolas em 2015, em São 

Paulo, e em 2016, no Brasil todo, como forma de protesto dos alunos às decisões unilaterais no 

sistema educacional, a MITsp propõe um intercâmbio criativo com os estudantes secundaristas, 

sob a orientação da atriz e performer Martha Kiss Perrone, que resulte numa intervenção 

artística na qual os adolescentes possam expressar sua voz e seus anseios. Os participantes vêm 

de um grupo formado ao longo das ocupações do ano passado. Apoio: Maria Fernanda Vomero. 

Durante o período da MITsp, na Oficina Cultural Oswald de Andrade. 

Atividade sem convocatória ou seleção. 

 

BRASIL EM PIXELS - Workshop com o ator, encenador e artista visual libanês Rabih Mroué 

Inspirado no processo de criação de seus últimos espetáculos, o encenador libanês Rabih 

Mroué oferecerá uma atividade voltada a artistas brasileiros. Além de partilhar elementos de 

sua pesquisa cênica, Rabih vai propor aos participantes um trabalho criativo baseado em fotos 

das manifestações brasileiras de 2016, a fim de estimular a reflexão: que narrativa emerge 

dessas imagens? Recomenda-se que os candidatos tenham disponibilidade integral para os três 

dias de workshop e disposição para improvisações cênicas. Serão escolhidos 20 participantes. 

Dias 10, 11 e 12/3, sex. a dom., das 10h às 14h, no Sesc Vila Mariana.  

Público-alvo: estudantes, atores e atrizes, performers, jornalistas e artistas audiovisuais.  



Seleção: envio de currículo e de um breve texto, de preferência nada burocrático, que justifique 

seu interesse em participar da atividade. Currículos avulsos, sem o texto-resposta, serão 

desconsiderados. 

Inscrições: de 08/2 a 01/3 pelo email inscricoes@mitsp.org  

Resultado: 06/3, no site e nas redes sociais da MITsp. 

 

AVANTE, PANELAS, AVANTE! - Workshop e roda de conversa com o diretor musical e compositor 

Steven Prengels 

O compositor belga Steven Prengels, diretor musical de "Avante, Marche!", e os músicos da 

Companhia Les Ballets C de la B vão oferecer um workshop de criação coletiva com base na 

sonoridade de utensílios domésticos. Inspirados nos panelaços de 2016, os participantes serão 

convidados a usar potes, panelas, colheres e outros apetrechos cotidianos para elaborar, de 

modo lúdico e criativo, uma composição musical que seja significativa para o grupo. Depois da 

atividade prática, Prengels conversará com o público sobre suas criações com o diretor Alain 

Platel. Para 30 participantes, que deverão trazer suas panelas e outros apetrechos. 

Dia 13/3, seg., das 10h às 14h. Oficina Cultural Oswald de Andrade.  

Inscrições a partir de 20/2, pelo e-mail inscricoes@mitsp.org, com o envio de nome completo e 

justificativa para seu interesse na atividade.  Data-limite: 11/3, ou até que se preencham todas as 

vagas. Sem seleção. 

 

DO CINEMA AO TEATRO: COMO FILMES VIRAM PEÇAS - Roda de conversa com as alemãs Susanne 

Kennedy, diretora, e Johanna Höhmann, dramaturgista 

As alemãs Susanne Kennedy, diretora de "Por que o Senhor R enloqueceu?", e a dramaturgista 

Johanna Höhmann conduzirão uma roda de conversa com o público a fim de partilhar seus 

processos criativos e experiências de adaptação de obras cinematográficas ao teatro. Nesse 

bate-papo, Susanne também vai contar sobre sua experiência como encenadora convidada do 

Münchner Kammerspiele, um dos teatros mais importantes da Alemanha. E Johanna falará 

sobre a função do "dramaturg" (dramaturgista) na cena alemã contemporânea. Para 30 

participantes.  

Dia 16/3, qui., das 10h30 às 13h30. Sesc Pinheiros. 

Inscrições a partir de 20/2, pelo e-mail inscricoes@mitsp.org, com o envio de nome completo e 

justificativa para seu interesse na atividade.  Data-limite: 14/3, ou até que se preencham todas as 

vagas. Sem seleção. 

 

EXPRESSAR-ME PARA ALÉM DA MINHA PELE - Workshop com Ntando Cele 

Como protestar contra injustiças sem que nos sintamos desprezados ou sem esperança? 

Engajar-se com as inquietações íntimas cria espaço não somente para espelhar, mas também 

desafiar o status quo. O workshop investigará criativamente maneiras de usar as habilidades 

pessoais a fim de influenciar uma transformação positiva ou, ao menos, despertar questões 

sobre a necessidade de mudança. Nessa atividade, a artista sul-africana Ntando Cele, 

acompanhada por seu time de colaboradores, vai refletir a respeito de seu trabalho como 

performer, as circunstâncias sobre as quais ela desenvolve suas criações e também possíveis 

fórmulas de colaboração. Serão selecionados 20 participantes. 

Dias 20 e 21/3, seg. e ter., das 10h às 14h (primeiro dia) e das 9h30 às 13h30 (segundo 

dia). Oficina Cultural Oswald de Andrade. 



Público-alvo: atores, performers, curadores de atividades artísticas e ativistas de movimentos 

sociais. 

Seleção: envio de breve currículo; uma foto que mostre como você se revela ao mundo; e um 

texto simples, de preferência nada burocrático, que responda as questões:  a) O preconceito 

existe em sua família/ comunidade/ escola/ local de trabalho? Como?  b) Você pensa sobre a 

cor de sua pele? Por quê?  c) Você acha que você pode usar sua posição social para influenciar 

uma mudança em sua comunidade? Como e por quê? 

Currículos avulsos, sem o texto-resposta, serão desconsiderados. 

Inscrições: de 15/2 a 10/3, pelo email performance@mitsp.org 

Resultado: 15/3, no site e nas redes sociais da MITsp. 

 

PROGRAMAÇÃO Manifestos Pandemia 

Performance Pública 

Quando o presente político parece bloqueado, é preciso ter coragem para atravessá-lo. Com 

cólera e alegria, a MITsp e a n-1 edições pretendem provocar uma pandemia: a partir das 

rajadas teóricas, políticas, ecológicas ou filosóficas de onze autores selecionados, artistas 

renomados vão disparar os bacilos da resistência em meio ao cotidiano da cidade.  Num estilo 

cortante ou incendiário, todos eles têm o mesmo objetivo: sondar as reviravoltas em curso bem 

como as insurgências por vir. O ponto zero da disseminação é o centro da cidade, mas em cada 

limite, norte, sul, leste e oeste, outros focos surgirão – uma pandemia em rede, que se espalha 

para quebrar os consensos vigentes e a paralisia do pensamento, atacando isto que dizem ser o 

nosso único presente. Os Manifestos Pandemia somam-se a outras atividades críticas, reflexivas 

e políticas da MITsp. A ação parte da publicação da caixa Pandemia, pela n-1 edições, que reúne 

dez cordéis publicados ao longo de 2016, e uma adaptação de Eugênio Lima para o texto “A 

Missão”, de Heiner Müller. Os autores reunidos são Alexandre Nodari, Brian Massumi, Eduardo 

Viveiros de Castro, Giorgio Agamben, Laymert Garcia dos Santos, Marilene Felinto, Maurizio 

Lazzarato, Peter Pál Pelbart, Suely Rolnik, Vladimir Safatle e Eugênio Lima.  

 

Endereços 

 Itaú Cultural 

Av. Paulista, 149 - Bela Vista – Tel.: 2168-1777  

 Sesc Vila Mariana 

R. Pelotas, 141 - Vila Mariana – Tel.: 5080-3000  

 Sesc Pinheiros  

R. Paes Leme, 195 – Pinheiros – Tel.: 3095-9400  

 Centro Cultural São Paulo - CCSP 

R. Vergueiro, 1000 – Paraíso – Tel.: 3397-4002  



 Auditório Ibirapuera – Oscar Niemeyer 

Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº - Pq do Ibirapuera – Tel.: 3629-1075  

 TUSP 

R. Maria Antônia, 294 - Vila Buarque – Tel.: 3123-5222 

 Teatro Contêiner Mungunzá 

R. dos Gusmões, 43 - Santa Ifigênia 

 Oficina Cultural Oswald de Andrade 

R. Três Rios, 363 - Bom Retiro – Tel.: 3222-2662 

 

Ficha Técnica MITsp 2017 

Idealização e Direção Artística: ANTÔNIO ARAÚJO  
Idealização e Direção Geral de Produção: GUILHERME MARQUES  
Diretor Relações Institucionais: RAFAEL STEINHAUSER  
Relações Internacionais: JENIA KOLESNIKOVA E NATÁLIA MACHIAVELI  
Curadoria dos Olhares Críticos: KIL ABREU E LUCIANA ROMAGNOLLI  
Curadoria de Ações Pedagógicas: MARIA FERNANDA VOMERO  
Curadoria do Seminário Discursos sobre o Não Dito: EUGENIO LIMA E MAJOI GÓNGORA 
Coordenação Executiva de Produção: RACHEL BRUMANA  
Coordenação da Assessoria de Comunicação: MARCIA MARQUES / CANAL ABERTO  
Coordenação de Relações Públicas: CARMINHA GONGORA E HENRIQUE CARSALADE  
Pré-produção: CARMINHA GONGORA E CÁSSIA ANDRADE  
Coordenação Técnica: ANA IRIAS  
Coordenação de Logística: MARISA RICITELLI  
Coordenação dos Eixos Reflexivo e Pedagógico: ANDREIA DUARTE  
Coordenação da Performance Pública e das Relações com as Escolas de Artes Cênicas: CÁSSIA 
ANDRADE  
Coordenação do Coletivo de Críticos: SORAYA BELUSI  
Coordenação Financeira: PATRICIA PEREZ  
Assessoria Jurídica: JOSÉ AUGUSTO VIEIRA DE AQUINO  
Auditoria Externa e Consultoria de Projetos: CARVALHO RAMOS  
Assistente de Relações Internacionais: FERNANDO RUIZ BRAUL  
Assistente de Assessoria de Comunicação: DANIELE VALÉRIO / KELLY SANTOS/ CANAL ABERTO  
Assistente de Coordenação Técnica: FERNANDA GUEDELLA  
Assistente de Coordenação de Logística: ELOÍSA SUÑÉ LEITE  
Assistente Logística|Receptivo: LENITA PONCE, LUIZA ALVES E LUIZA MEIRA  
Assistente de Coordenação dos Eixos Reflexivo e Pedagógico: JOÃO MOREIRA  
Assistente de Coordenação Financeira: HIAGO MARQUES  
Redação, Edição e Supervisão de Conteúdo Editorial: POLLYANNA DINIZ  
Tradução de conteúdo técnico e editorial: PATRÍCIA LOPES  
Revisão: LUCÉLIA MACHIAVELI E MARLY GUERSONI  
Projeto Gráfico e Direção de Arte: PATRÍCIA CIVIDANES  
Autores do logotipo original da MITsp (2014): ANDRÉ CORTEZ E REGINA CASSIMIRO  
Autora do logotipo MITsp versão 2017: PATRÍCIA CIVIDANES  



Designer do book de captação: OSVALDO PIVA  
Assistente de Arte: JANAINA PINHO  
Site: MARINA DUCA  
Redes Sociais: ANA BEATRIZ RESENDE E EVERTON FELISBERTO / MENU DA MÚSICA  
Vídeos: BRUNO CARNEIRO E NATÁLIA MACHIAVELI  
Registro Fotográfico: GUTO MUNIZ E NEREU JR.  
Registro Videográfico: THIAGO SABINO  
Secretaria MITsp: DANIELLA DANTAS  
Produtores Locais de Montagens:  ANDRÉ LUCENA, DORA LEÃO, JULIO CESARINI, PAULO 
GIRCYS, RICARDO FRAYHA  
Coordenadores Técnicos de Montagens: ANDRÉ BOLL, ANDRÉ LUCENA, CAUÊ GOUVEIA, JULIO 
CESARINI  
Produção Eixos Reflexivo e Pedagógico: RICHARD SANTANA E RODRIGO FISCHER  
Traduções de Texto para Legendagem:  CHRISTINE RÖHRIG, PATRÍCIA LOPES; CELIO FARIA 
JUNIOR E HUGO CASARINI   
Catering: CLAUDIA BURBULHAN E CLÉRIA OLIVEIRA MOURA  
Produção: NÉLIO TEODORO  
Assistente de Produção: JAIR NASCIMENTO  
Serviços Gerais: CÁSSIA NUNES  
Texto da Cerimônia de Abertura: GRACE PASSÔ  
Mestre de Cerimônias:  GEORGETTE FADEL 
 

Empresas e Instituições Parceiras: 

Apresentação 

Ministério da Cultura 
Banco Itaú  
Sesc SP 
 
Patrocínio 

Banco Itaú  
Asus 
 
Copatrocínio 
Sabesp 
Smart 
Goethe-Institut 
Federal Foreign Office 
 
Realização 
Ecum Central de Produção 
Olhares Instituto Cultural 
Itaú Cultural 
Sesc SP 
Ministério da Cultura - Governo Federal 
 
Correalizadores 
Secretaria Estadual de Cultura - Governo do Estado de São Paulo 
Centro Internacional de Teatro Ecum - CIT Ecum 
 
Apoio cultural  



Secretaria Municipal de Cultura - Prefeitura do Município de São Paulo  
TUSP 
Folha de S.Paulo 
TV Cultura 
 
Parcerias 

Waiver, Prohelvetia, Consulado Geral da Bélgica em São Paulo, Consulado Geral da França em 

São Paulo, Institut Français Brasil, Comfort Hotel, Cia Umbabarauma, Auditório Ibirapuera – 

Oscar Niemeyer, Prefeitura Municipal de São Paulo, Departamento de Expansão Cultural, 

Centro Cultural São Paulo, Theatro Municipal de São Paulo, Poiesis Organização Social, Oficinas 

Culturais do Estado de São Paulo, Armazém da Luz,  Revista Antro Positivo, Followup Produções 

Culturais, Ataves.TV Produtora, Apfel Restaurante Vegetariano, Paribar, Cantina e Pizzaria Piolin, 

Cantina Luna Di Capri, Planetas Restaurante, Alberta#3 Restaurante, Ramona Restaurante,  

Exquisito! Restaurante, Santa Mônica, On Off Aluguel de vans, Cooperativa Paulista de Teatro, 

MCosta Serviços Contábeis, Affinity Consultoria Contábil, Vieira de Aquino e Degani Sociedade 

de Advogados e Carvalho Ramos Assessoria Contábil. 

Leis de Incentivo à Cultura 
Lei Federal de Incentivo à Cultura 
 

Canais de venda de ingressos 

Venda antecipada de ingressos:  

No portal Sesc SP, Ingresso Rápido e CompreIngressos 

 

Informações à imprensa 

Canal Aberto Assessoria de Imprensa 

Márcia Marques | Daniele Valério | Kelly Santos  

Fones: 11 2914 0770 | Celular: 11 9 9126 0425 

Email: marcia@canalaberto.com.br | www.canalaberto.com.br  

 
 
 


