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e
m sua quinta edição, de 1º a 11 de março de 2018, a mitsp – mostra interna-

cional de teatro de são paulo apresenta um programa de espetáculos com 

nomes de peso no contexto internacional, amplia sua atuação por meio dos 

eixos olhares críticos e das ações pedagógicas, este último chegando a 

regiões descentralizadas de são paulo, e lança um novo eixo de internacio-

nalização de espetáculos nacionais: a mitbr – plataforma Brasil. 

Mostra de espetáculos
os espetáculos internacionais que compõem a mitsp 2018 são todos inéditos no 

Brasil. alguns dos diretores que assinam esses trabalhos nunca trouxeram monta-

gens ao país. é o caso do artista em foco desta edição, o francês joris lacoste, 

que assina Suíte nº2, espetáculo de abertura da mostra, e do polonês krystian 

lupa, encenador de Árvores Abatidas. ainda compõem a mostra de espetáculos 

as peças King Size, do diretor suíço christoph marthaler, Hamlet, do dramaturgo e 

diretor suíço Boris nikitin, Campo Minado, espetáculo assinado por lola arias, Pal-

mira, dos perfomers Bertrand lesca e nasi voutsas, País Clandestino, dos diretores 

e dramaturgos florencia lindner (uruguai), jorge eiro (argentina), lucía miranda 

(espanha), maëlle poésy (frança) e pedro granato (Brasil), e sal., da performer seli-

na thompson, do reino unido. o encerramento da mitsp será com A Gente Se Vê 

Por Aqui, criação e direção de nuno ramos. 

olhares críticos
as reflexões estéticos-políticas discutem “o estatuto da arte no Brasil contem-

porâneo: liberdade, alteridade, mediação”. a partir desse tema, serão realizadas 

três mesas redondas, uma conversa e uma masterclass, bem como ações na rua e 

uma parceria com o festival panorama. além das atividades que acontecem desde 

a primeira edição da mitsp, outras ações ganham destaque, como uma conversa 

entre joris lacoste e nuno ramos, uma entrevista pública com krystian lupa e 

encontros em torno de obras recentes do encenador suíço milo rau. 

ações pedagógicas
pela primeira vez, as ações pedagógicas espalham-se para além do centro de 

são paulo e chegam a regiões como cidade tiradentes e Brasilândia, consolidando 

a missão fundamental de possibilitar intercâmbios e trocas entre os criadores que 

participam da mitsp com espetáculos, convidados especiais e os artistas brasilei-

ros. entre os destaques estão uma residência artística com a encenadora alemã 

susanne kennedy, um ateliê com joris lacoste e um workshop com krystian lupa. 

Mitbr – plataforMa Brasil
ao lado da mostra de espetáculos, dos olhares críticos e das ações pedagógi-

cas, a mitbr – plataforma Brasil se estrutura como um novo eixo da mitsp. desde 

a primeira edição do evento, antonio araújo e guilherme marques já pensavam 

como poderiam fomentar a visibilidade da produção nacional no exterior. em 2018, 

a iniciativa pôde ser concretizada. com curadoria de christine greiner, felipe de 

assis e Welington andrade, a mitbr funcionará neste primeiro ano em caráter ex-

perimental, como um projeto piloto, com 11 espetáculos e dois ensaios abertos. 
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5 anos, 5 QUestÕes, 100 Medo

a 
mitsp chega a seu quinto ano. atravessados por um misto de alegria e incre-

dulidade, lutamos para mantê-la viva à revelia da retração de recursos, do 

crescente conservadorismo e dos recentes ataques ao campo das artes. 

diante das impostações risíveis do teatro da democracia que vivemos – e, 

pior ainda, no qual acreditamos –, que caminhos restam aos artistas da cena 

para se contraporem a esses fake times? 

como em doenças graves, contra as quais são múltiplos os remé-

dios, também aqui várias respostas serão ensaiadas. tais tentativas de enfrentamento 

talvez pudessem ser pensadas a partir de cinco eixos, ou melhor, questões. eviden-

temente, elas se configuram sobretudo como ênfases, mais do que delimitações ou 

filiações rígidas, já que as obras e os encontros movem-se concomitantemente por entre 

várias dessas questões – além de outras, é claro.

a primeira delas, “memória, história e política”, nos convida a revisitarmos o 

passado, individual e coletivo, para pensarmos criticamente o presente. seja pelo 

trauma da guerra das malvinas, como em Campo Minado, ou pelo horror colonialista 

do tráfico de escravos, em sal., ou ainda pelo cruzamento entre lembranças pessoais 

e fatos históricos de cinco países, em País Clandestino, somos instigados a entretecer 

os campos da subjetividade e da macropolítica, de modo sempre movediço e borrado.

já em “migrações e deslocamentos”, a ameaça do outro – ou apenas a sua simples 

presença, fator suficiente para provocar desconfortos e desconfianças –, é invocada para 

pensarmos sobre um mundo cada vez mais repleto de muros. Palmira e AudioReflex, pela 

via do silêncio ou por meio de audioguias, nos levam a repensar os limites sobre quem são 

os novos bárbaros e aqueles que, supostamente, pertencem ao mundo civilizado.

a música e a palavra – e seus inevitáveis imbricamentos – percorrem e inseminam 

a mostra como um todo, de forma mais incisiva que nas edições anteriores. poderiam, 

portanto, ser destacadas em outros dois “eixos”. em “a palavra como protagonista”, 

possível vértice comum a obras muito distintas, como Suíte nº2, Árvores Abatidas e A 

Gente Se Vê Por Aqui, a palavra se concretiza em matéria, sonoridade, duração, crítica e 

ação. palavras de (des)ordem, (pen)últimas palavras, palavras (des)medidas. o sopro do 

artista diante do ruído do mundo. turbilhões verborrágicos como antídotos para o aneste-

siamento da escuta e a opacidade da fala.

por sua vez, em “reverberações entre teatro e música”, somos imersos em 

outros modos de diálogo entre esses dois campos, para além dos padrões cêni-

co-musicais formatados, tão em voga na lógica dos mercados globais de espetá-

culos. seja na contraposição de um músico eletropunk a um quarteto barroco, em 
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Hamlet, ou em um teatro musical atravessado pelo patético e pelo melancólico, 

em King Size, a musicalidade aqui engendra outros modos de cena. porém, é im-

portante relembrar, a palavra aqui também vira música e a música, palavra, como 

em outras obras e ações dessa edição.

por fim, a questão de “mediação e censura nas artes”, no contexto do Brasil atual, 

estará presente nas ações pedagógicas e, especialmente, nos olhares críticos, por meio 

do seminário “o estatuto da arte no Brasil contemporâneo: liberdade, alteridade, media-

ção”. essa discussão é mais do que urgente face às polarizações acirradas que estamos 

enfrentando na esfera pública e o risco de uma “censura prévia” ser assimilada – velada ou 

inconscientemente – no âmbito das instituições culturais, dos festivais e das próprias práti-

cas artísticas. Quem poderia imaginar que, em pleno século XXi, o corpo nu nas artes ainda 

se configuraria como ameaça e tabu? por outro lado, a problematização dos limites de uma 

autonomia em abstrato da arte é igualmente necessária, a fim de que possamos reconhecer, 

de fato, o(s) lugar(es) e a(s) voz(es) do outro. a desqualificação sumária das demandas des-

sas vozes ou a recusa intransigente ao diálogo – substituído, muitas vezes, por “palavras de 

ordem” em looping –, são extremos inconciliáveis que dificultam o avanço da discussão – e 

as necessárias ações de reparação e de estabelecimento de igualdades de direitos.

nessa quinta edição ainda teremos uma nova ação, ensejada desde a primeira mitsp: a 

MITbr – Plataforma Brasil, um programa de internacionalização das artes cênicas brasileiras. 

fruto do incômodo pela pouca visibilidade no exterior da potente produção contemporânea 

local, no âmbito do teatro, dança e performance, idealizamos um projeto-piloto que procura 

jogar luz nessa produção, criando, por um lado, contextos de diálogo com tais trabalhos e, 

por outro, se distanciando da lógica mercantilista das feiras artísticas. acreditamos, nesse 

sentido, que nossa criação cênica mereça ser compartilhada no âmbito internacional, não 

apenas por sua qualidade e força, mas também pelas possibilidades de tensionamento e de 

inflexão que ela pode provocar em outros contextos culturais.

lembramo-nos de uma conversa que tivemos há vários anos, na qual dissemos que 

se a mitsp conseguisse realizar-se por cinco edições seguidas, então, talvez, somente 

aí, ela pudesse aspirar a uma vida longa. Que os próximos anos confirmem tal suposi-

ção! enquanto isso, esperamos que as obras, as discussões e os intercâmbios previstos 

para essa quinta edição possam nos 

trazer algumas luzes e sopros, peque-

nos que sejam, para atravessarmos a 

escuridão e a surdez crescentes de 

nossos tempos.

A n t O n i O  A r A Ú j O
idealizador e diretor artístico

g u i l h e r m e  m A r q u e s
 idealizador e diretor-geral de produção
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foto michael nunes
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suíte no 2

artista em focoJoris 
Lacoste

 “não importa se não conseguimos interpretar tudo, nem tudo compreender, 
porque a essência reside sobretudo nas formas que estes diferentes sons 

tomam - e não nos seus reais significados. Os silêncios, as entonações 
e a rarefação da linguagem são, portanto, os meios para interpretar esta 
polifonia de discursos. somos levados pelo fluxo das palavras dos cinco 

atores, que estão diante de nós como autênticos virtuosos da palavra, e que 
unem à divisão poética um gestual análogo ao de um maestro. O resultado 

é, para o público, completamente singular -  cada um é livre para prestar 
atenção ao que bem entender. nós nos concentramos em uma voz até 

preferir outra. nós não rimos em uníssono, mas de forma desencontrada: 
durante esta uma hora e meia de apresentação, nos tornamos o espelho 

cacofônico de um espetáculo decididamente genial”. 
 (Alicia Dorey, Les Trois Coups)

“tudo é real, mas esta realidade nos afeta de maneira diversa àquela dos 
meios de comunicação, porque joris lacoste demonstra um virtuosismo 

explosivo na composição, além de conduzir, como um maestro, cinco 
excelentes atores-performers-músicos”.  

(Fabienne Darge, Le Monde)
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foto marien Bizet
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sUíte no 2
jOris lAcOste
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Concepção: Encyclopédie de la Parole

Criação e Direção: joris lacoste

Criação Musical: pierre-Yves macé

Interpretação:  vladimir kudryavtsev, 
Bianca iannuzzi, nuno lucas, crystal 

shepherd-cross, thomas gonzalez

Colaboração Artística: elise simonet

Iluminação, Vídeo e Operação  

Técnica em Geral: florian leduc

Som: stéphane leclercq

Figurinos: ling zhu 

Coach de Voz: valérie philippin  
e vincent leterme

Tradução - Gestão de Projeto:  
marie trincaretto

Assistente de Vídeo: diane Blondeau

Programação de Vídeo: thomas köppel

Revisão e Correções: julie etienne

Coach de Línguas: azhar abbas, amalia 
alba vergara, mithkal alzghair, sabine 

macher, soren stecher-rasmussen, 
ayako terauchi Besson

Coletores: constantin alexandrakis, 
mithkal alzghair, ryusei asahina, adrien 
Bardi Bienenstock, judith Blankenberg, 

guiseppe chico, manuel coursin, david-
alexandre guéniot, léo gobin, haeju 

kim, monika kowolik, federico paino, 
pauline simon, ayako terauchi Besson, 

helene roolf, anneke lacoste, max 
turnheim, nicolas mélard, tanja jensen, 
ling zhu, valerie louys, frederic danos, 
Barbara matijevic, vladimir kudryavtsev, 

olivier normand, nuno lucas

Produção e Administração:  
dominique Bouchot e marc pérennès

Produção e Distribuição:  
judith martin/ligne directe 

Produção: echelle 1:1 (empresa 
conveniada ao ministério da cultura e da 

comunicação/drac ile-de-france).

Coprodução: t2g théâtre de 
gennevilliers / festival d’automne à 

paris, asian culture complex - asian arts 
theater gwangju, kunstenfestivaldesarts, 

théâtre vidy-lausanne, steirischer 
herbst festival, théâtre agora-

seinendan, la villette - résidences 
d’artistes 2015, théâtre national de 

Bordeaux en aquitaine, rotterdamse 
schouwburg. 

Suíte n°2 é coproduzido pela nXtstp com 
o apoio do programme culture de l’union 

européenne. com o apoio do institut 
français, como parte dos programas 

théâtre export e circles, e do nouveau 
théâtre de montreuil. o espetáculo esteve 

em residência artística na usine, scène 
conventionnée (tournefeuille).

Línguas: inglês, japonês, francês, 
árabe, holandês, alemão, português, 

espanhol, russo, croata, lingala, chinês, 
dinamarquês, sânscrito, urdu.

você pode ouvir a íntegra da coleção 
sonora da Enciclopédia da Fala 

gratuitamente em  
www.encyclopediedelaparole.org

se você deseja contribuir para o projeto 
enviando gravações, escreva para  
info@encyclopediedelaparole.org

ficha técnica
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foto Bea Borgers

a segunda suíte do projeto Enciclopédia da Fala (Encyclopédie de la Parole) or-
questra discursos que têm em comum produzir, cada qual ao seu modo, algum 
tipo de impacto no mundo. todas essas palavras ditas são reais. cada uma de-
las foi pronunciada algum dia, em algum lugar do mundo, e então recolhida pela 
Enciclopédia da Fala. elas se encontram pela primeira vez no trabalho criado por 
joris lacoste e realizado por um quinteto de artistas, com harmonias do composi-
tor pierre-Yves macé. o espetáculo é falado em diversas línguas: inglês, japonês, 
francês, árabe, holandês, alemão, português, espanhol, russo, croata, lingala, chi-
nês, dinamarquês, sânscrito e urdu.

o francês joris lacoste (1973) vive e trabalha em paris. escreve para teatro e rádio 
desde 1996 e realiza os próprios espetáculos desde 2003. assinou 9 Lyriques Pour 
Actrice et Caisse Claire, no laboratoires d’aubervilliers, em 2005, e Purgatoire, no 
théâtre national de la colline, em 2007. de 2007 a 2009, foi codiretor dos labora-
toires d’aubervilliers. em 2004, lançou o projeto Hypnographie para investigar as 
funções artísticas da hipnose, que resultou em vários trabalhos, como uma peça 
radiofônica, um espetáculo e uma performance. iniciou dois projetos coletivos, W, 
em 2004, e Enciclopédia da Fala, em 2007. esse último pesquisa as formas de ora-
lidade e reúne músicos, poetas, diretores, artistas visuais, atores, sociolinguistas 
e curadores, que coletam todos os gêneros de gravações de falas e as catalogam 
em seu site, de acordo com especificidades, tais como cadência, musicalidade, 
timbre, origem, saturação ou melodia. em 2013, a Enciclopédia da Fala deu início 
a um ciclo de quatro suítes para coral, todas baseadas no mesmo princípio: a 
reprodução ao vivo das gravações extraídas do seu arquivo. 

as apresentaçÕes do espetÁculo na mitsp contam com
o apoio do institut français du Brésil

sinopse

histórico

sUíte n°2
Auditório ibirApuerA – oscAr Niemeyer

duração: 1h25miN   -   com legenda

1/3
quinta

20h30min
(para convidados)

2/3
sexta

21h

para maiores 
de 14 anos14

3/3
sÁBado

21h
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Dramaturgia e Direção: lola arias

Elenco: lou armor, david jackson, gabriel sagastume, ruben otero, sukrim rai, 
marcelo vallejo  

Pesquisa e Produção: sofia medici, luz algranti 

Cenário: mariana tirantte 

Compositor: ulises conti 

Iluminador e Direção Técnica: david seldes

Concepção de Vídeo: martin Borini

Engenheiro de Som: roberto pellegrino / ernesto fara 

Assistente de Direção: erika teichert / agustina Barzola 

Assistente Técnico: imanol lópez 

Assistente de Produção: lucila piffer 

Assistente (Reino Unido): kate o’connor 

Figurino: andrea piffer 

Produtores da LIFT (Reino Unido): erica campayne, carolyn forsyth, matt Burman 

Produtor Associado: gema films
campo minado foi originalmente encomendado e co-produzido pela lift, royal court 

theatre, Brighton festival, universidad nacional de san martín, theaterformen, le Quai 
angers, künstlerhaus mousonturm, maison des arts de créteil, humain trop humain 

/ cdn de montpellier and athens & epidaurus festival. e apoiado pelo arts council 
england, British council and the sackler trust.

Apoio: British council, embaixada da república argentina na grã-Bretanha e irlanda do 
norte, arts council england, the sackler trust

ficha técnica

“O campo minado do título é uma metáfora para o terreno traiçoeiro da memória. Parte 
do princípio de que as reminiscências tendem a tornar-se débeis e distorcidas ao serem 

recontadas e que o processo colaborativo de investigação pode trazer à superfície 
bombas não detonadas. (...) um exercício de memória de uma potência inesquecível”.

(Paul Taylor, The Independent)
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foto sofia medici

Campo Minado reúne argentinos e ingleses que lutaram na guerra das malvinas 
(1982) para investigar o que permaneceu em suas mentes, passados mais de 
trinta e cinco anos do conflito armado entre argentina e reino unido pelo con-
trole da região. em um set de filmagem transformado em máquina do tempo, 
seis ex-combatentes são levados a reconstruir as suas experiências de guerra e 
memórias. o único laço que eles têm em comum é o fato de serem veteranos. 
mas o que isso significa? um sobrevivente, um herói, um louco? o espetáculo 
examina as marcas deixadas pela disputa, a relação entre a experiência e a fic-
ção e as formas de representação da memória.

nascida em Buenos aires, em 1976, lola arias é diretora de teatro, escritora e 
performer. colabora com artistas de diversas áreas, em projetos de teatro, literatu-
ra, música, cinema e arte. suas produções jogam com as zonas de sobreposição 
entre a realidade e a ficção. escreveu e encenou Minha Vida Depois, Familienban-
de, That Enemy Within, El año en que nací, Melancolia e Manifestações, The Art of 
Making Money, The Art of Arriving, Campo Minado e Atlas of Communisms, entre 
outros. lola também concebeu a exposição Stunt Double e apresentou a perfor-
mance de longa duração Audition for a Demonstration em Berlim, praga, atenas e 
Buenos aires. em parceria com ulises conti, lola compõe e toca música. publicou 
poesia, ficção e peças de teatro. seus espetáculos foram encenados em vários 
festivais e palcos, incluindo lift festival, festival de avignon, theater spektakel, 
Wiener festwochen, festival theaterformen, spielart festival, alkantara festival, 
under the radar, e apresentações nos palcos do theatre de la ville, red cat la, 
Walker art centre, museum of contemporary art chicago e royal court london.

sinopse

histórico

caMpo 
Minado

teAtro sesi sp

duração: 1h40miN   -   com legenda

3/3
sÁBado

20h

4/3
domingo

18h

2/3
sexta

20h

1/3
quinta

20h

para maiores 
de 12 anos12
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árvores    abatidas
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árvores    abatidas
KrystiAn 
luPA



2 2

Adaptação, Direção, Cenário e Iluminação: krystian lupa

Baseado no romance de thomas Bernhard

Produção: teatr polski na Breslávia 

Elenco: piotr skiba, halina rasiakówna, Wojciech ziemiański, marta zięba, jan frycz, 
ewa skibińska, Bożena Baranowska, andrzej szeremeta, adam szczyszczaj, michał 

opaliński, marcin pempuś, anna ilczuk, jadwiga ziemińska

Diretores Assistentes: oskar sadowski, sebstian dysiak and amadeusz nosal

Diretor de Cena: iwona rólczyńska

Tradução: monika muskała

Figurinos: piotr skiba

Arranjos Musicais: Bogumił misala

Vídeo: Łukasz twarkowski

Visagismo: mateusz stępniak

Camareira: joanna zborowska

Cenotécnicos: adam Buraczek, Bogdan dyląg, grzegorz kloc, Łukasz szyszka

Contrarregra: marek iwanaszko

Iluminação: dariusz Bartołd, paweł olszewski

Projeções: dariusz Bartołd, kazimierz Blacharski

Som: maciej kabata, Wojciech Bielach

as apresentaçÕes do espetÁculo na mitsp contam  

com o apoio do instituto adam mickieWicz

ficha técnica

“Aos 72 anos, o mestre de teatro polonês assina um manifesto artístico 
deslumbrante, que também é uma comédia humana com humor e ferocidade sem 

precedentes. lupa e Bernhard já têm uma história de mais de vinte anos: é a sexta 
vez que o diretor polonês adapta um texto do autor austríaco. Ambos (lupa e 

Bernhard) compartilham a mesma busca radical pela verdade, o mesmo desejo de 
arrancar as máscaras, extrair o não dito e expô-lo a céu aberto”.

(Fabienne Darge, Le Monde)
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foto natalia kaBanoW

o jantar de reencontro de um velho grupo de amigos artistas transforma-se em 
uma espécie de ressurreição para um dos seus integrantes. a boêmia e a ener-
gia rebelde de outros tempos deram lugar aos contratos assinados, aos fartos 
contracheques, ao status. mas eles se permitem verbalizar temores encobertos e 
inconscientes, lamentos, feridas e necessidades. o espetáculo pretende ser uma 
jornada radical às entranhas do mundo contemporâneo, para além da superfície 
das relações sociais e convenções culturais. treze personagens dialogam sobre o 
papel da arte, sobre a liberdade e a subordinação a um poder superior. 

o diretor polonês krystian lupa (1943) é considerado um dos grandes mestres das 
artes cênicas contemporâneas. após estudar arte, cinema e teatro, lupa começou 
na direção no final dos anos 1970. fascinado por autores como dostoiévski, rilke, 
tchékhov e pelo austríaco thomas Bernhard, traduziu e assinou adaptações para 
o teatro de inúmeros textos, além de conceber os cenários das montagens. entre 
1980 e 2013, ligado ao stary teatr na cracóvia, encenou algumas de suas mais im-
portantes produções. recebeu, dentre muitos outros, os prêmios austrian cross 
of merit, french order of arts and letters e o european theatre award. 
o teatr polski na Breslávia celebrou 70 anos em 2016, sendo a mais antiga com-
panhia de teatro da cidade e a segunda maior da polônia. atualmente, possui 
três palcos: jerzy grzegorzewski, destinado a encenações contemporâneas de 
clássicos, na ąwiebodzkim, para encenações experimentais, e kameralna stage, 
que recebe comédias e espetáculos musicais. o atual diretor é cezary morawski.

sinopse

histórico

árvores 
abatidas

sesc piNheiros

duração:                   -   com legenda

4/3
domingo

17h

3/3
sÁBado

18h

2/3
sexta

18h

para maiores 
de 16 anos164h40min

com um 
intervalo
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sigrid gAreis +  
Ariel eFrAim AshBel, 

clAudiA BOsse  
e ritA nAtÁliO 

aUdioreflex



2 5



2 6

Conceito e direção artística: sigrid gareis

Artistas criadores: 

em São Paulo: ariel efraim ashbel, claudia Bosse, rita natálio 

em Munique: alejandro ahmed, josé fernando  

de azevedo e suli kurban 

Produção: musetech – christophe Buffet

Realização: goethe-institut são paulo, em parceria com  

o museu da imigração do estado de são paulo,  

mitsp – mostra internacional de teatro de são paulo,  

festival spielart munique e münchner stadtmuseum

ficha técnica
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fotos claudia Bosse, Yanai Yachiel, ines aBreu e silva e elsa okasaki

Quais as diferenças e/ou relações entre os processos de migração em munique e 
são paulo? como se dá a integração dos imigrantes nesses países de contextos so-
ciais, políticos e econômicos diversos? essas questões serviram como disparadores 
para o projeto AudioReflex. os artistas ariel efraim ashbel, nascido em tel aviv (isra-
el) e residente na alemanha, claudia Bosse, natural da alemanha, mas moradora de 
viena (Áustria), e rita natálio, portuguesa que vive entre lisboa e são paulo, criaram 
performances sonoras para o museu da imigração, no bairro da mooca, na capital 
paulista. disponibilizadas gratuitamente na internet por período indeterminado, as 
obras poderão ser ouvidas a partir de displays (inclusive no próprio celular do visitan-
te) da exposição dentro e nos arredores do museu da imigração. ariel efraim ashbel 
criou Planet of the Shapes, que transporta o visitante do museu ao ano 2222, quan-
do uma onda enorme de migração de alienígenas ao nosso planeta já seria histórica. 
claudia Bosse criou Witnissing of the Trees, um percurso pelos jardins da instituição: 
neste trajeto, as árvores são protagonistas de uma história alternativa de migração 
de são paulo. são elas que falam de acontecimentos vivenciados desde 1886 na 
antiga hospedaria de imigrantes. já rita natálio ampliou, em sua obra, o contex-
to de migração. sua performance sonora leva a outros lugares em são paulo que 
estão vinculados à história da migração brasileira. nesse caso, a obra é adaptada 
aos espaços e contextos diferentes e pode ser ouvida tanto durante os horários de 
funcionamento no museu da imigração, quanto na casa do povo (Bom retiro), no 
theatro oficina (Bexiga), no al-janiah (Bela vista), no centro de direitos humanos 
e cidadania do imigrante/cdhic (Bela vista) e no arsenal da esperança (mooca).

com direção artística de sigrid gareis, o projeto AudioReflex envolve artistas atu-
antes no Brasil (josé fernando de azevedo, alejandro ahmed e rita natálio) e na 
alemanha (ariel efraim ashbel, suli kurban e claudia Bosse). o programa foi estru-
turado em quatro etapas: duas oficinas com todos os participantes, realizadas em 
munique e em são paulo em 2017, e dois períodos de criação artística em cada 
uma das cidades. três performances sonoras já foram criadas no stadtmuseum, na 
alemanha, e lançadas durante o festival spielart.  agora o projeto será realizado 
no Brasil, no museu da imigração, onde as pesquisas dos artistas e as performan-
ces sonoras serão criadas e disponibilizadas ao público. 

sinopse

histórico

aUdioreflex
museu dA imigrAção 

11/3
domingo
10h-17h

6 a 10/3
terça a sÁBado

9h - 17h

2/3
sexta

11h-14h

para maiores 
de 14 anos14

criAÇÕes inÉditAs PArA A mitsp
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King size christOPh 
mArthAler



3 0

Direção: christoph marthaler

Direção Musical: Bendix dethleffsen

Dramaturgia: malte ubenauf

Elenco: hildegard alex, tora augestad, Bendix dethleffsen e michael von der heide

Cenografia: duri Bischoff

Figurino: sarah schittek

Iluminação: heide voegelin lights

Gerente de Palco: stéphane sagon

Operador de Luz: jean-luc mutrux

Camareira: cornelia peter

Gerente da turnê: tristan pannatier

Produção: theater Basel / théâtre vidy-lausanne

as apresentaçÕes do espetÁculo na mitsp contam  

com o apoio do  goethe-institut são paulo e da  

fundação suíça para a cultura pro helvetia

ficha técnica

“quantos espetáculos você conhece que poderiam lançar-se do Prelúdio de 
Tristão, de Wagner, para I´ll Be There, do jackson 5, e então para a trava-língua 

Méli Mélodie, de Bobby lapointe, e tudo isso em cinco minutos? A variedade 
é desconcertante, e é inegavelmente um tributo ao que noel coward definiu 

como a potência da música barata”.
(Mark Valencia, WhatsOnStage)
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foto tristan pannatier

um quarto de hotel com uma cama king size, decorado em tons de azul e florais. 
nesse cenário, um homem e uma mulher, acompanhados por uma senhora mais ve-
lha, entoam um repertório eclético, que vai de schumann a the jackson 5. as ações 
desses personagens assumem dimensões cômicas, seja quando eles dançam ou 
quando usam vozes líricas para cantar músicas pop. o diretor christoph martha-
ler confere à musica papel fundamental no espetáculo, criando sons heterogêneos 
ao combinar composições de diferentes tonalidades, as chamadas “enarmônicas”. 
mesmo que o efeito seja inicialmente estranho, ele logo se conecta a uma realidade 
sensível, ligada às relações humanas. solidão, convenções grotescas e as trágicas 
vidas cotidianas são evidenciadas com ternura, melancolia e humor. 

o suíço christoph marthaler tornou-se músico - oboísta e flautista -  antes de fre-
quentar a escola de jacques lecoq em paris, no período pós-maio de 1968. ins-
pirado por esses dois universos artísticos, começou a criar espetáculos nos quais 
música e palavra estão em constante diálogo. foi diretor da schauspielhaus zürich 
no período de 2000 a 2004. entre suas criações estão Groundings, a Variation on 
Hope (2004), Riesenbutzbach. A Permanent Colony (2009), Papperlapapp (espetá-
culo realizado como artista associado ao festival de avignon - 2010), Meine faire 
Dame. Ein Sprachlabor (2012), King Size e Letzte Tage. Ein Vorabend (ambos em 
2013). como diretor, christoph marthaler ancora suas peças na vida cotidiana, 
enquanto joga com as formas de representação. o suíço concebe figuras comuns 
em um mundo estilhaçado, tratando de questões existenciais e de relacionamen-
to. considerado mestre na ironia e na discrepância, compõe uma cena poética 
formada por letras, canções e música.

sinopse

histórico

King size
sesc VilA mAriANA

duração: 1h20miN   -   com legenda

6/3
terça 

21h

4/3
domingo

18h

3/3
sÁBado

21h

para maiores 
de 12 anos12
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palMira
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BertrAnd lescA e nAsi VOutsAs 
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Criação e Performance: Bertrand lesca e nasi voutsas

Dramaturgia: louise stephens

Design de Luz: jo palmer

Técnico de Luz: tom Brennan

Design de Imagem: ollie Baxter

Produtor/Gerente de Companhia: edward fortes

Produzido com o apoio da croquis_Bcn (Barcelona), Bristol  old 
vic ferment, maYk, tobacco factory theatres,

nuffield southampton theatres, ovalhouse e home manchester 
(reino unido). a pesquisa e o desenvolvimento para o espetáculo 
Palmira contou com recursos públicos da national lottery através 

da arts council  england (reino unido) 

as apresentaçÕes do espetÁculo na mitsp  
contam com o apoio do British council  

ficha técnica

“impossível saber quantos níveis de significação encontram-se neste espetáculo 
extremamente intrigante. (...) À medida que suas ações divertidas inflamam-se em 
violência, ficamos, inevitavelmente, presos ao confronto. (...) milagrosamente, isto 

pode representar bem os conflitos em todo o mundo, entre um Ocidente priorizado 
e um Oriente desvalorizado. lesca, Voutas e o dramaturgo louise stephens 

utilizam-se do clown e de brincadeiras estúpidas para construir atos de retaliação 
mais extremos”.

(Chris Mccormack, Exeunt Magazine)
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foto aleX Brenner

a antiga cidade de palmira, na síria, era uma das mais preservadas do mundo. 
recebia turistas de todos os países para contemplar os templos de Bel e Ba-
alshamin, assim como o arco do triunfo. em 2015, o estado islâmico tomou o 
controle da cidade, destruiu os templos, saqueou as sepulturas e utilizou o anfi-
teatro para realizar execuções. Palmira mistura realidade e ficção, explorando a 
vingança, a política da destruição e o que consideramos bárbaro. o que leva as 
pessoas a praticarem destruições desse tipo? para os performers, mesmo que 
o tema seja árduo, o humor é fundamental na construção de um lugar diferente 
para o espectador diante do espetáculo.

encenador francês, Bertrand lesca foi assistente de peter Brook e declan 
donnellan em diversas turnês internacionais. é um dos membros fundadores 
da fellswoop theatre, que explora as relações entre música e criação coletiva 
em performance, colaborando com compositores e artistas no desenvolvimen-
to de novas obras. nasi voutsas é formado pela east 15 acting school, onde 
estudou atuação e teatro contemporâneo. é cofundador da antler, compa-
nhia para a qual escreve, atua e toca. desde 2015, os dois criadores trabalham 
juntos. artistas associados ao maYk (Bristol, reino unido), o primeiro espe-
táculo no repertório de criação conjunta foi Eurohouse (2016), sobre o Brexit, 
a crise econômica na grécia e o nacionalismo. tendo sido indicado para o 
total theatre award 2016, Eurohouse fez mais de 50 apresentações. já Palmira 
estreou no festival de edimburgo de 2017 e foi premiado com o total thea-
tre award 2017 para inovação, experimentação e exploração de formatos. o 
espetáculo também recebeu outros prêmios, como o stockholm fringe 2017 
grand prix, o mess festival prize (Be festival) e o ‘Best of Be’ festival award, 
e foi incluída no “the top 10 the guardian’s theatre of 2017”.

sinopse

histórico

palMira
teAtro sérgio cArdoso – sAlA pAschoAl cArlos mAgNo

duração: 1h   -   com legenda

7/3
quarta

21h

6/3
terça

21h

5/3
segunda

21h

para maiores 
de 14 anos14
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HaMlet
BOris niKitin



3 7
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Concepção, Texto e Direção: Boris nikitin

Atuação, Texto e Canções: julian meding

Cenário e Figurinos: nadia fistarol

Vídeo: georg lendorff e elvira isenring

Concepção Musical:  Boris nikitin, julian meding, matthias meppelink,  
der musikalische garden

Técnico de Som: matthias meppelink

Supervisão Técnica e Iluminação: anahi perez

Supervisão de Produção: annett hardegen
Quarteto Barroco:  joão guilherme figueiredo, letizia roa, 

pedro augusto diniz, raquel aranha

apoio do programa <<coincidÊncia>> intercÂmBios  culturais  

suíça-américa do sul, da fundação suíça para a cultura pro helvetia

ficha técnica

“não imaginem assistir a uma enésima interpretação da célebre peça de 
shakespeare. este Hamlet não apresenta a arquitetura clássica da tragédia, mas é 

inspirado sem pudores pela performance. (...) não é sobre a trama, mas a respeito do 
personagem. diante do público, o ator interpreta hamlet e ele próprio. ele fala de si, 
canta, toca violão. mistura músicas libertárias e kitsch, nos perturba e nos inquieta”. 

(Elsa Pereira, Time Out Paris)
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fotos annett hardegen e donata ettlin

o dramaturgo e diretor Boris nikitin transforma Hamlet num espetáculo que tran-
sita entre a performance e os teatros documentário, musical e experimental. o 
enigmático performer e músico eletrônico julian meding é acompanhado por 
um quarteto barroco. o performer queer interpreta um hamlet revoltado contra a 
realidade e também contra a plateia – assim como em shakespeare, hamlet se 
revolta contra sua corte real -, misturando detalhes de sua história de vida com 
a ficção. vai ao microfone e canta electropunk bruto, esboços de canções cover, 
uma balada de hollywood; músicas como fragmentos de emoções. o público, 
que ora é zombado, ora é seduzido, se percebe na zona de conflito entre ilusão 
e realidade, indivíduo e sociedade.

filho de imigrantes ucranianos, eslovacos, franceses e judaicos, o suíço Boris niki-
tin é fundador e diretor artístico do festival it´s the real thing, realizado anualmen-
te na Basiléia, na suíça. nos últimos dez anos, como dramaturgo e diretor, suas 
produções junto a companhias independentes ou teatros das cidades europeias 
têm refletido sobre a representação e a produção de realidade e identidade na 
política, na economia, na religião, nas artes e nas histórias pessoais. as peças, os 
textos e as curadorias realizadas por nikitin buscam constantemente o limite entre 
a performance e o teatro-ilusão, destacando os lugares ambíguos e potenciais da 
individualidade e da capacidade de atuação. em 2017, nikitin recebeu o prêmio j. 
m. r. lenz-dramatist award, da cidade de jena, na alemanha. 

sinopse

histórico

HaMlet
teAtro FAAp

duração: 1h30miN   -   com legenda

8/3
quinta

21h

7/3
quarta

21h

6/3
terça

21h

para maiores 
de 14 anos14
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sal.
selinA thOmPsOn



4 1
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Dramaturgia e Atuação: selina thompson

Direção: dawn Walton

Cenografia: katherina radeva

Som: sleepdogs

Iluminação: cassie mitchell

Adaptação de Luz: louise gregory

Produção: emma Beverley

Coordenação de Produção: louise gregory

as apresentaçÕes do espetÁculo na mitsp  

contam com o apoio do British council

ficha técnica

“esta peça é sobre a jornada pessoal realizada por thompson, mas é também 
sobre o deslocamento de milhões de homens, mulheres e crianças negras. eles 

foram vendidos pelo comércio de escravos, a partir do qual a riqueza da europa 
estabeleceu-se, fornecendo as bases do seu atual êxito econômico. em um navio 
de carga para gana, thompson se depara com o racismo contemporâneo: cruel, 

casual, completamente normatizado. (...) esta é uma peça submersa em raiva 
porque ainda é preciso afirmar: black lives matter”.

(Lyn Gardner, The Guardian)
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foto emma BeverleY

duas artistas embarcaram em um navio cargueiro para refazer uma das rotas do 
comércio transatlântico de escravos: do reino unido a gana e, de lá, à jamaica. 
as memórias, questionamentos e sofrimentos desse percurso realizado em feve-
reiro de 2016 levaram as artistas às profundezas do atlântico e ao universo de um 
passado imaginário. o espetáculo sal. é o que elas trouxeram de volta, uma mon-
tagem sobre ancestralidade, lar, esquecimento e colonialismo. como a história 
e as relações coloniais permanecem em nosso cotidiano? o que ocorre quando 
selina thompson se depara com a pergunta: “de onde você é? ”. uma montagem 
sobre fazer parte de uma diáspora, que nos leva a pensar onde nos encaixamos e 
quais mudanças e curas ainda estão por vir.

selina thompson ltd é uma organização interdisciplinar de performance e artes 
visuais sediada no reino unido. o trabalho da artista residente em leeds possui 
uma vertente marcante: o engajamento público e a investigação, que se refletem 
em atividades e ações políticas e participativas focadas em discutir política de 
identidade e como nossos corpos, vidas e ambiente são influenciados por essas 
políticas. a performer propõe um trabalho alegre e visual, que tenta se conectar 
com aqueles continuamente marginalizados pelas artes.   

sinopse

histórico

sal.
itAú culturAl

duração: 1h   -   com legenda

9/3
sexta

20h

10/3
sÁBado

20h

8/3
quinta
21h30

7/3
quarta

21h30

para maiores 
de 14 anos14
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FOTOS JEvA gRISkJANE

FlOrenciA lindner, jOrge eirO, lucíA mirAndA, 
mäelle POÉsy e PedrO grAnAtO

país     clandestino
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país     clandestino
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Direção: jorge eiro e mäelle poésy

Dramaturgia e Realização: florencia lindner, jorge eiro, lucía miranda,  
mäelle poésy e pedro granato

Produção: les fives pays

Coprodução: crossroad compagnie, cia sudado, invasivo teatral,  
pequeno ato, the cross Border project e instituto francês 

Distribuição no Brasil: ariane cuminale - vuela

espetÁculo apoiado pelo festival internacional de Buenos aires (fiBa)

ficha técnica

“Alguém confessa: ‘Fico com raiva quando meu país se cala. estou marcado pelo 
silêncio’. uma outra atriz do grupo acrescenta: ‘sou de um país que, por vezes, tenho 
vergonha de ser. moro em um país que esqueceu de suas origens’. recorrendo a uma 
concisa encenação, com momentos tanto instáveis como emocionantes, despontam 
menções às guerras, aos nascimentos, às ditaduras, à morte do pai de um deles, aos 

ataques fundamentalistas, à voz de uma mãe, aos panelaços, às passeatas em silêncio, 
às passeatas dos indignados e aos registros de vida em uma proposta visivelmente do 

gênero ficção documental, na linha de Minha Vida Depois, de lola Arias”.
(Alejandro Cruz, La Nacion)
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foto paBlo mekler

os diretores e dramaturgos florencia lindner (uruguai), jorge eiro (argenti-
na), lucía miranda (espanha), mäelle poésy (frança) e pedro granato (Bra-
sil) se conheceram em uma residência artística no directors laB do lincoln 
center, em nova York, em 2014. o espetáculo nasceu nesse primeiro inter-
câmbio, que se prolongou até os dias de hoje. posto como autodocumental, 
o trabalho traz em sua criação os artifícios tecnológicos utilizados durante a 
construção da obra – feita entre três residências artísticas, e-mails e muitas 
reuniões via Skype – e trata de assuntos como política, história, arte, herança 
e memórias pessoais, pelo olhar dessa geração de artistas entre 30 e 35 
anos. os criadores exploram a ideia de testemunho, memória, recordação e 
suas materializações e evoluções no mundo digital. 

o primeiro encontro que resultaria no espetáculo País Clandestino foi em nova 
York: nenhum dos artistas envolvidos nesse processo nasceu naquela cidade 
ou possui o inglês como idioma nativo. era um solo neutro, mas carregado de 
identidade. a experiência do intercâmbio na metrópole americana e a diversi-
dade de pontos de vista e realidades vividas por cada um deles em seus países 
levaram os cinco diretores e dramaturgos a continuar as trocas e conversas 
que deram origem à montagem. 

sinopse

histórico

país 
clandestino

teAtro cAcildA becker

duração: 1h10miN   -   com legenda

11/3
domingo

18h

10/3
sÁBado

21h

9/3
sexta

21h

para maiores 
de 14 anos14
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a gente se vê    por aQUi
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nunO rAmOs

a gente se vê    por aQUi
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Criação e direção: nuno ramos

Elenco: danilo grangheia e luciana paes

ficha técnica

“Até quantas horas você conseguiria maratonar sua série preferida? e se, em 
vez da série, fosse a programação de uma emissora, mais especificadamente 

da tV globo, durante 24 horas? e se, em vez de apenas assistir, você 
recriasse tudo aquilo que está passando no canal? (...) Ao serem recriadas, as 

falas da tV ganham no palco uma representação sarcástica e crítica”. 
(William Mansque, GaúchaZH.)
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dois performers reproduzem na íntegra a programação da rede globo durante 24 
horas, a partir da transmissão do Fantástico, no domingo à noite, até o final do Jornal 
Nacional, na segunda-feira. com fones de ouvido, que os isolam do mundo exterior, 
recebem o áudio dos telejornais, filmes, novelas, programas de auditório, publicida-
de e vinhetas. no palco, têm à disposição um “kit-sobrevivência” – geladeira, fogão, 
comida, banheiro, sofá, cama, cadeira -, um “kit-jogos” - baralho, saco de boxe, 
luvas, peteca, bola, bexiga -, e um «kit-atuação» - peruca, maquiagem, máscaras e 
fantasias. enquanto mimetizam ou reinterpretam a programação, sempre reprodu-
zindo o áudio que recebem em seus earphones, realizam tarefas cotidianas, como 
cozinhar, ir ao banheiro, descansar no sofá, brincar. idealizada e dirigida por nuno 
ramos, A Gente Se Vê Por Aqui opera por meio de deslocamentos – os atores vão 
performar o que já é representação, mas que quase nunca é percebido como tal, por 
conta da naturalização e das verdades construídas pela televisão. 

em 2017, o artista plástico, compositor e escritor nuno ramos criou seu primeiro 
trabalho para internet. as imagens das edições do Jornal Nacional que anunciaram 
o impeachment de dilma rousseff e o vazamento dos áudios de lula e da ex-pre-
sidente foram editados e combinados com a letra e a melodia de Lígia, música de 
tom jobim dos anos 1970, título da obra de nuno. na edição, os apresentadores 
William Bonner e renata vasconcelos cantam a letra da música, afinados com a 
voz de joão gilberto. este trabalho ofereceu o insight para a performance a Gente 
Se Vê Por Aqui, realizada pela primeira vez no último mês de novembro, em porto 
alegre (rs), no teatro renascença. 
nuno ramos nasceu em 1960, em são paulo, onde vive e trabalha. formado em 
filosofia pela universidade de são paulo, começou a pintar em 1984, quando pas-
sou a fazer parte do grupo de artistas do ateliê casa 7. desde então, tem exposto 
regularmente no Brasil e no exterior. participou da Bienal de veneza de 1995, onde 
foi o artista representante do pavilhão brasileiro, e das Bienais internacionais de são 
paulo de 1985, 1989, 1994 e 2010. em 2006, recebeu, pelo conjunto da obra, o 
grant award da Barnett and annalee newman foundation. o primeiro livro de nuno 
ramos, Cujo, é de 1993. publicou ainda títulos como Pão do Corvo, Ensaio Geral, Ó, 
Mau Vidraceiro, Junco, Sermões e, o mais recente, Adeus, Cavalo, lançado em 2017.

sinopse

histórico

foto pingo alaBarce

a gente se vê 
por aQUi

gAlpão do FoliAs

duração: 24h

11/3
domingo

21h

para maiores 
de 14 anos14
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foto piXaBaY
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p e r

c e s

f o r

p ú b l i

m a n

c a s
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pontos de Vista
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foto fernanda Branco polse

Criação e Performance: ana luisa santos 

como a arte – e mais especificamente o teatro - está relacionada ao contexto de acirra-
mento político que vivenciamos no Brasil e noutros lugares do mundo? o vocábulo grego 
theatron, que significa “local de onde se vê” ou “lugar para olhar”, deu origem à palavra 
teatro. pensando o que podemos considerar teatro hoje e quais as pessoas que têm aces-
so a essa linguagem artística, a performer ana luisa santos realiza a intervenção urbana 
Pontos de Vista. trajando um bodydoor, placa de propaganda vestida no próprio corpo, 
comum em áreas de comércio de grandes cidades do país, com os dizeres “troco pontos 
de vista”, ana luisa santos se propõe a conversar e debater qualquer assunto surgido 
a partir do encontro com quem estiver passando. durante a ação, algumas pessoas vão 
receber ingressos para espetáculos da mitsp, para que, juntos, performer e transeuntes 
do centro de são paulo possam trocar pontos de vista sobre o teatro.

a performance inédita Pontos de Vista tem como inspiração outra intervenção urbana 
realizada pela performer em 2013: Um Museu Comigo Agora. ana luisa santos trajava um 
bodydoor com a seguinte inscrição: “você quer ir conhecer um museu comigo agora?”. a 
partir do encontro e da interação com o público, a artista propunha a ida a um museu ou 
centro cultural. performer e escritora, ana luisa santos também atua como curadora de 
exposições e residências artísticas, participa de núcleos de pesquisa e desenvolve traba-
lhos para teatro e dança, com destaque para dramaturgia e figurino. indicada ao prêmio 
pipa 2017, a artista é idealizadora do perfura\ateliê de performance e codiretora da pla-
taforma O que você queer. o site www.anasantosnovo.com reúne os trabalhos da artista.

sinopse

histórico

ficha técnica

pontos de Vista
2/3 Sexta 14h30min às 18h praça da república

3/3 Sábado 10h às 13h praça da sé

classificação livre
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4/3 Domingo 10h às 15h30min

Avenida Paulista (esquina com a rua teixeira da silva)

5h30min

classificação livre

nesta performance proposta pelo festival panorama, do rio de janeiro, teóricos, 
artistas e estudantes de arte, entre outros, leem textos sobre liberdade de expres-
são, arte e política. uma maratona de leitura de livros para recuperar a potência do 
corpo que lê. ao final, nayse lópez, diretora artística do festival panorama, con-
versa com ana luisa santos, performer que idealizou e irá realizar a ação Pontos 
de Vista, sobre intervenção e mediação no espaço público.

sinopse

Você tem um minuto 
para ouVir a palaVra? 

maratona de leituras públicas
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foto piXaBaY
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A 
partir da reflexão do que significa “internacionalizar” 

as artes cênicas brasileiras, a mitbr - plataforma Bra-

sil tem o objetivo de reunir produções recentes em 

apresentações abertas ao público e com a presença de progra-

madores de festivais nacionais e internacionais. a ideia é com-

partilhar a diversidade de linguagens, temas, materiais drama-

túrgicos e propostas estéticas com as quais os nossos criadores 

vêm trabalhando e que, na medida do possível, expressam um 

modo de ser, ou antes, os modos de ser do teatro brasileiro con-

temporâneo e suas interlocuções com a dança e a performance.

não se trata de atender à demanda da globalização, trans-

formando a criação cênica em uma mercadoria altamente ven-

dável nos circuitos muitas vezes céleres e eufóricos dos festivais 

internacionais, mas, antes, de reconhecer possíveis relações 

entre as especificidades do contexto brasileiro com questões e 

experiências propostas em âmbito internacional. 

é importante ainda destacar que o debate e as apresen-

tações dos artistas brasileiros representam um esforço coletivo 

de ação, uma vez que a experiência-piloto acontece ainda com 

recursos financeiros limitados, refletindo a situação precária 

das políticas públicas para esse setor. trata-se de uma escolha 

para mobilizar redes de resistência e criação, envolvendo não 

somente os que estão em cena, como também aqueles que ar-

ticulam as pequenas pontes, ativando conexões (im)possíveis.

CurADoriA: 

Christine Greiner,  Felipe de Assis e Welington Andrade
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carangUejo    overdrive
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carangUejo    overdrive
AquelA ciA. de teAtrO (rj)
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Texto: pedro kosovski 

Direção: marco andré nunes

Elenco: carolina virguez, alex nader, eduardo speroni,  
fellipe marques, matheus macena

Músicos em cena: felipe storino,  
maurício chiari e samuel vieira 

Direção Musical: felipe storino

Iluminação: renato machado 

Instalação Cênica: marco andré nunes 

Ideia Original: maurício chiari 

Produção: núcleo corpo rastreado 

Produção Executiva: thaís venitt 

Realização: aquela cia. de teatro

ficha técnica

“O homem-caranguejo é coletivo, e em cena, perpassa todos os atores em formas 
de enunciação também diversificadas: diálogos rápidos, entoadas, monólogos 

emocionados, improviso, declamação poética, cantado em tom professoral debochado, 
com ou sem humor, em mais de uma língua. Ao se fragmentar e multiplicar as vozes 

do caranguejo, o corpo sem Órgãos vive, e este é o meio para que ele possa ser 
acontecimento (não história). A simultaneidade das vozes produz muitos efeitos aos 

ouvidos, que, assim como os olhos, não poderão escutar tudo”.  
(Mariana Barcelos, Revista Questão de Crítica)
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foto elisa mendes

Caranguejo Overdrive conta a história de cosme, ex-catador de caranguejos 
no mangue carioca da metade do século XiX. convocado para integrar as for-
ças brasileiras na guerra do paraguai, ele enlouquece no campo de batalha, 
volta ao rio de janeiro e encontra uma cidade em grande transformação. na 
capital, cosme arruma trabalho na construção do canal que representou a pri-
meira grande obra de saneamento da cidade, na região da praça onze. mas 
entra em crise novamente, abandona tudo, vaga pela noite, mergulha no delírio. 
apanhado por uma tempestade dessas tão conhecidas dos cariocas, torna-se, 
enfim, um caranguejo. dirigida por marco andré nunes, a peça dialoga com a 
obra do geógrafo josué de castro e com o movimento manguebeat, que surgiu 
no recife no fim dos anos 1990 e teve no músico chico science seu maior ex-
poente. com quatro indicações ao prêmio shell (nas categorias direção, texto, 
ator e atriz), quatro ao prêmio cesgranrio (melhor espetáculo, direção, texto e 
ator) e cinco ao prêmio Questão de crítica (espetáculo, direção, texto, atriz e 
direção musical), Caranguejo Overdrive foi eleito um dos melhores espetáculos 
de 2015 pelo jornal o globo e pela revista veja. 

formada em 2005, no rio de janeiro, a aquela cia. de teatro tem seu trabalho 
marcado por processos de criação abertos e colaborativos e uma investigação 
sobre a relação entre teatro, música e literatura. ao longo de seus 13 anos, o 
grupo montou espetáculos como Projeto K. (sobre vida e obra do escritor franz 
kafka), Sub:Werther (interpretação do romance Os Sofrimentos do Jovem Wer-
ther, de goethe, a partir dos intertextos do livro Fragmentos de um Discurso 
Amoroso, de roland Barthes), Lobo nº1 [ A Estepe] (baseado no romance de 
herman hesse), Do Artista Quando Jovem (em torno do universo literário de 
james joyce), Outside, um musical noir (inspirado no encarte do álbum homô-
nimo de david Bowie), Cara de Cavalo (que narra a trajetória de manoel morei-
ra, inimigo público nº 1 do rio de janeiro em 1964, e suas interlocuções com a 
obra do artista hélio oiticica) e Edypop (explorando o encontro imaginário entre 
o mais pop dos herói gregos, édipo, e o mais trágico dos artistas pop, john 
lennon). Caranguejo Overdrive faz parte da Trilogia Carioca, juntamente com 
os textos Cara de Cavalo (2012) e Guanabara Canibal (2017).

sinopse

histórico

carangUejo 
overdrive

teAtro sesi sp

duração: 1h   

6/3
terça

16h e 18h30

para maiores 
de 12 anos12
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cluB nOir (sP) leite   derraMado
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leite   derraMado
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Texto Original: chico Buarque 

Adaptação, Direção e Cenografia: roberto alvim 

Elenco: juliana galdino, filipe ribeiro, taynã marquezone, 

caio d’aguilar, lenon sebastian, luis fernando pasquarelli, 

nathalia manocchio e luiz otavio vizzon 

Trilha Sonora Original: vladimir safatle 

Iluminação: domingos Quintiliano 

Figurinos: joão pimenta 

Desenho de Som: lp daniel 

Cenotecnia e Adereços: fernando Brettas 

Programação Visual: vicka suarez 

Fotos e Vídeos: edson kumasaka 

Crítico Interno: Welington andrade 

Assistente de Direção: steffi Braucks 

Técnico de som e Microfonista: dug monteiro 

Técnico de luz: luiz fernando vaz junior 

Direção de Palco: alex peixoto 

Produção: dani angelotti 

Realização: cubo produções e cia. club noir

ficha técnica

“As perturbações do narrador imaginado por chico Buarque ganham a amplitude de um 
pesadelo nacional. “nossa tragédia é toda sua”, anuncia o letreiro no prólogo da peça. 

e o que se segue é o espetáculo da nossa tradição escravagista, oligárquica e corrupta 
de mais de 500 anos, resgatada como comentário político sobre a situação presente. (...) 

O avanço da agenda conservadora e de teses reacionárias nos últimos anos estimulou 
artistas de todo o país a buscar respostas estéticas incisivas à crise política – já que se 

trata, sobretudo, de uma crise de percepção. e quem fala em percepção invoca a arte”.  
 (Luciana romagnolli, Folha de S.Paulo)
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foto edson kumasaka

adaptação do romance Leite Derramado (companhia das letras, 2009), de chi-
co Buarque, o espetáculo conta a história de eulálio d’assumpção, que, aos 100 
anos de idade, encontra-se abandonado numa maca em um corredor de hospi-
tal público. herdeiro de uma família que chegou ao país com a corte portuguesa, 
tem antepassados aristocratas, avô latifundiário escravagista, pai senador cor-
rupto, neto guerrilheiro e bisneto traficante. perdulário, alienado e contraditório, 
ele está agora completamente falido e se defronta com a precariedade trágica 
de um sistema construído por uma elite rentista da qual sua família foi parte inte-
grante. a obra propõe uma elaboração estética da singular experiência do tempo 
no Brasil, situando-se numa zona na qual tudo se transmuta apenas para repetir-
-se em sua sórdida estrutura autodevoradora. delirando, nos últimos instantes 
de sua vida, o protagonista é atravessado por eventos cruciais de nossa história, 
em um pandemônio no qual ruem as fronteiras que separam mundo interno e 
mundo externo, passado e presente, memória e imaginação, religião e poder, 
indivíduo e sociedade, política e mitologia.

Leite Derramado fez temporadas no sesc consolação, em são paulo, e no teatro 
sesc ginástico, no rio de janeiro, como parte integrante da extensão mirada, 
circulação de espetáculos que participaram da 4ª edição do mirada – festival 
ibero-americano de artes cênicas, um panorama da produção contemporânea 
e seus principais criadores. além disso, participou dos principais festivais de 
teatro do país, incluindo curitiba, porto alegre, recife, entre outros. eleito pelos 
jornais folha de s. paulo e o globo como melhor espetáculo de 2016, a monta-
gem teve três indicações ao prêmio shell – nas categorias melhor atriz (juliana 
galdino), direção (roberto alvim) e iluminação (domingos Quintilano) – e uma ao 
prêmio apca, na categoria melhor atriz (juliana galdino). por essa peça, rober-
to alvim  e juliana galdino ganharam o 6o prêmio Questão de crítica.

sinopse

histórico

leite 
derraMado

teAtro João cAetANo

duração: 1h  

7/3
quarta

18h

6/3
terça

18h

para maiores 
de 16 anos16
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nós,    
os oUtros 

ilesos
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nós,    
os oUtros 

ilesos
cArOlinA mendOnÇA (sP)
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Dramaturgia: toshiki okada 

Tradução: rita kohl 

Direção: carolina mendonça 

Elenco: fernanda raquel, lúcia Bronstein,  

rodrigo andreolli e rodrigo Bolzan  

Cenografia: theo craveiro 

Criação de som: miguel caldas 

Criação de luz: alessandra domingues 

Figurinos: ozenir ancelmo 

Produção: fernanda raquel 

Fotos: mayra azzy

ficha técnica

“A dificuldade em chegar ao outro, se traduz em um discurso coloquial entrecortado 
e repetitivo, permeado de silêncios, e em atores que mal interagem. A pesquisa com a 

linguagem - do texto e dos corpos - marca a obra de Okada e está presenta na primeira 
montagem de um trabalho seu no Brasil. A crise que ele aponta ultrapassa a sociedade 

japonesa, ainda que esta peça ganhe mais camadas diante de seu contexto”. 
(Mariana Delfini, Folha de S. Paulo)
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foto maYra azzi

primeira montagem no Brasil de um texto do autor japonês toshiki okada, Nós, 
os Outros Ilesos retrata as apreensões de um casal de classe média que está 
prestes a se mudar para um arranha-céu recém-construído às vésperas de 
uma importante eleição. um marido, uma esposa, uma amiga, um homem des-
conhecido e outro ferido. personagens sem muito contorno, que fazem emergir 
questões fundamentais em nossos dias, como o imperativo da ideia de felici-
dade, o medo diante do desconhecido, a precariedade das relações sociais e 
a ansiedade em relação ao futuro. na peça dirigida por carolina mendonça, as 
ações são mais descritas do que realizadas, proporcionando uma proximidade 
com o público que se traduz também no uso do espaço. o espetáculo propõe 
uma experiência de imersão em um ambiente no qual todos estamos juntos, 
questionando quem somos nós e quem são os outros.

a equipe que se uniu para a criação de Nós, os Outros Ilesos tem parceria an-
tiga. o criador de som miguel caldas tem colaborado com carolina mendonça 
desde 2011, e o artista visual theo craveiro também participou de tragédia, uma 
tragédia (2004), trabalho anterior da diretora. assim como os atores rodrigo an-
dreolli e rodrigo Bolzan, este ganhador do shell em 2012, que vêm colaborando 
com a companhia Brasileira de teatro há alguns anos. juntam-se a eles agora 
fernanda raquel, que pesquisa as artes cênicas japonesas desde 2006, e lúcia 
Bronstein, que já realizou trabalhos de destaque no cinema e na televisão.

sinopse

histórico

nós, os 
oUtros ilesos

cAsA do poVo

duração: 55 miN  

6/3
terça

19h e 21h

para maiores 
de 14 anos14
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grAce PAssô (mg)

vaga carne



7 3
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Concepção, atuação e texto: grace passô 

Equipe de criação: kenia dias, nadja naira, nina Bittencourt e ricardo alves jr. 

Luz: nadja naira 

Técnico e operador de luz: edimar pinto 

Trilha sonora | operador de som: ricardo garcia 

Figurino: virgílio andrade 

Fotografia: lucas Ávila 

Pesquisa e produção: nina Bittencourt 

ficha técnica

“A voz-mulher-corpo trabalha cada vocábulo num timbre diferenciado, provoca o riso 
e (...) enuncia o rompimento da categoria de gênero, assim como faz em vários outros 

momentos com outros aspectos sociais e políticos inerentes às nossas sociedades 
globalizadas. há uma ironia fina na emissão de cada registro vocal, sem dúvida um 

“exercício” e uma forma de brincar com as palavras, mas também um ato performativo 
para marcar as reflexões que, com sua poética textual dilacerante, busca acionar no 

corpo-voz de cada espectador para diferentes lugares de fala e vivências”.  
(Marcos Alexandre, Horizonte da Cena)
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fotos kellY knevels e lucas Ávila

primeiro solo da atriz, diretora e dramaturga mineira grace passô, Vaga Carne 
cria um campo de jogo entre palavra e movimento, em que um corpo de mulher 
vive a urgência do discurso, a procura de suas identidades e de pertencimen-
to. uma voz errante invade esse corpo e narra o que sente enquanto sujeito, 
enquanto mulher. narra também o que finge sentir, o que é insondável em si, e 
sonda o que seu corpo significa para o outro que o vê.

Vaga Carne inaugura o projeto grãos da imagem, que reúne trabalhos sobre 
temas identitários. a peça estreou em 2016, no festival de curitiba, e ficou em 
cartaz no sesc copacabana (rj), em julho e agosto de 2016. em 2017, teve 
temporadas no sesc pompeia e na caixa cultural, ambos em são paulo; no 
sesc palladium, em Belo horizonte; e na caixa cultural de salvador. além disso, 
integrou a programação do festival de teatro de curitiba (pr) e dos festivais 
olonadé (rj), trema!, no recife (pe); melanina acentuada, em salvador (Ba); 
porto alegre em cena (rs); festival nacional de teatro de vitória (es); cena 
contemporânea de Brasília (df), além de apresentações nas cidades de joão 
pessoa (pB) e são josé do rio preto (sp). a peça ganhou os prêmios cesgranrio 
2016 de melhor texto; shell rj 2016 de melhor texto; Questão de crítica, pelo 
conjunto do espetáculo e leda maria martins (Bh), por melhor atuação e tex-
to. também teve indicações nas categorias melhor atriz (grace passô), melhor 
espetáculo e iluminação (nadja naira) no cesgranrio. foi indicada aos prêmios 
aptr 2016 (rj), Bravo! 2016 como melhor espetáculo de teatro e apca (sp).

sinopse

histórico

vaga carne
gAlpão do FoliAs

duração: 50 miN  

6/3
terça

21h e 23h

para maiores 
de 14 anos14
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munir PedrOsA e herBert BiAnchi (sP)

Hotel
Mariana



7 7
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Idealização e pesquisa: munir pedrosa 

Direção: herbert Bianchi 

Elenco: angela Barros, Bruno feldman, clarissa drebtchinsky,  

fani feldman, isabel setti, letícia rocha, marcelo zorzeto,  

munir pedrosa, rita Batata, rodrigo caetano

Dramaturgia: munir pedrosa e herbert Bianchi

Assistente de direção: letícia rocha

Designer de luz: rodrigo caetano 

Cenário: marcelo maffei e herbert Bianchi

Cenotécnico: marcelo maffei

Figurinos: Bia piaretti e carol reissman 

Direção de produção: munir pedrosa

Realização: mun cultural 

ficha técnica

“Os atingidos pelo desastre são representados como parte da cenografia de lama 
endurecida; tornam-se um dos inúmeros objetos fossilizados pelo barro e incrustados 

nas paredes do cenário. tudo remete à paralisia. (...) depois do desastre, a vida se 
petrifica. As pessoas ficam relegadas a uma existência de espera”.  

(Paulo Bio Toledo, Folha de S. Paulo)
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fotos marcos ventura e custódio coimBra

eram quase 15h30min de 5 de novembro de 2015, um dia quente como de 
costume no vale do rio doce, quando a barragem de rejeitos de minérios de 
fundão, em mariana (mg), com cerca de 55 bilhões de litros de lama espessa, 
rompeu-se sobre os distritos de Bento rodrigues e paracatu de Baixo. Hotel 
Mariana leva ao palco depoimentos perturbadores e surpreendentes que evi-
denciam a simplicidade de pessoas que perderam tudo ou quase tudo no mais 
grave desastre ambiental da história do Brasil. da criança do grupo escolar ao 
velho da folia de reis, do ativista de direitos humanos à aposentada que escreve 
poemas, somos convidados a escutar os sobreviventes que, com suas histórias, 
traçam um panorama político, histórico e cultural do nosso país. 

Hotel Mariana foi criado a partir de relatos de sobreviventes da tragédia de ma-
riana coletados uma semana após o desastre. com direção de herbert Bianchi, 
que também assina a dramaturgia em parceria com munir pedrosa, idealizador 
do projeto, a peça usa a técnica verbatim e tem em cena atores que usam fones 
de ouvido e reproduzem instantaneamente os relatos reais que estão ouvindo.
contemplado pelo edital de obras inéditas do proac em 2016, a peça estreou 
em maio de 2017 no teatro os satyros, em são paulo, em uma temporada de 31 
apresentações. em janeiro deste ano, teve início a segunda temporada, no sesc 
vila mariana. o espetáculo foi indicado ao prêmio shell 2017 na categoria autor 
(o resultado será conhecido em março de 2018, quando ocorrerá a premiação).

sinopse

histórico

Hotel Mariana 
complexo culturAl FuNArte

duração: 1h10miN   

8/3
quinta

20h

7/3
quarta

20h

para maiores 
de 14 anos14
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eliAnA de sAntAnA (sP)
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eliAnA de sAntAnA (sP)

a eMparedada 
da rUa nova
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Direção Geral e interpretação: eliana de santana 

Performer convidado, criação de luz e espaço cênico: hernandes de oliveira

Trilha sonora e Figurinos: eliana de santana e hernandes de oliveira 

Operação de luz e som: rodrigo eloi leão 

Produção: e² cia de teatro e dança 

Fotos: rodrigo eloi leão

ficha técnica

“Ao encontrar e sugerir tantos procedimentos estrangeiros ao tradicional desta 
prática, a performer cria uma poderosa homenagem à tradição (...) do butô. no 
segundo momento tudo está no rosto e no ar que rodeia seu crânio. É possível 

dizer que esta feiticeira tem um estranho pacto com a atmosfera da sala”.                                               
(Marcio Tito, Revista Antro Positivo) 
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fotos de hernandes de oliveira e rodrigo eloi leão

Baseada na obra literária homônima do escritor pernambucano  carneiro vile-
la (1846-1913), A Emparedada da Rua Nova é um solo de dança encenada pela 
intérprete e coreógrafa eliana de santana. o livro relata o caso de uma jovem que 
é emparedada viva em seu próprio quarto, a mando do pai, para preservar a honra 
e encobrir a vergonha familiar. eliana de santana inspira-se no ambiente de mistério 
que envolve a obra. embora o romance retrate com vivacidade os costumes da 
sociedade recifense do final do século XiX, é o seu desfecho macabro, o relato 
do emparedamento, que ajuda a criar esta lenda urbana. a assombração da em-
paredada ainda ronda o recife antigo. até hoje, fala-se da presença da morta, 
contam-se histórias sobre ruídos estranhos e gemidos na casa da rua nova. essas 
histórias, contadas de geração em geração, inspiram este trabalho, que trata de 
violências, lembranças, aparições, presenças momentâneas, espectros e fantas-
mas. uma investigação, no corpo e na cena, sobre a condição feminina, os temas 
da morte, do amor e do sobrenatural.

eliana de santana, artista da cena e intérprete de dança, inicia-se no teatro em 
1984. em 1996 estreia Tragédia Brasileira, primeiro trabalho autoral, que teve 
apoio da Bolsa rede stagium. em seguida criou o solo Das Faces do Corpo, 
pesquisa contemplada com a Bolsa vitae de artes. em 2006, sua peça Francisca 
da Silva de Oliveira Chica da Silva Um Esboço, é contemplada com o prêmio fu-
narte de dança klauss vianna. em 2008 estreia ... e das outras doçuras de deus, 
inspirado em crônicas de clarice lispector e recebe com este trabalho o prêmio 
apca na categoria intérprete criador em dança (2011). nos anos seguintes cria 
os trabalhos Onde os Começos? (2010), Dos Prazeres e Afro Margin (2012), Ba-
leia e A Emparedada da Rua Nova (2014), e Blue (2015). em 2018, trabalha na 
criação da nova peça Música para Ver.

sinopse

histórico

a eMparedada 
da rUa nova

sesc ipirANgA

duração: 45 miN

7.3
quarta

20h e 22h

para maiores 
de 14 anos14
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canto para     rinocerontes  
e HoMensteAtrO dO OssO (sP)



8 5

canto para     rinocerontes  
e HoMens



8 6

Direção: rogério tarifa

Teatro do Osso: guilherme carrasco, isadora títto, 

luísa valente, joão victor toledo murillo Basso, 

renan ferreira, rubens alexandre e viviane almeida

Dramaturgia: jonathan silva, rogério tarifa e elenco

Direção Musical e Preparação Vocal: William guedes

Músicos: Bruno pfefferkorn e filipe astolfi

Composição (Músicas Inéditas): jonathan silva

Cenário: rogério tarifa

Cenotécnico: zito rodrígues

Figurino: silvana carvalho, rogério tarifa e elenco

Colaboração: artur abe

Consciência Corporal e Direção de Movimento: érika moura

Desenho de Luz: rafael souza lopes

Operador de Luz: nara zocher

Vídeo: flávio Barollo

Supervisão do Teatro de Animação: luiz andré cherubini

Fotos: cacá Bernardes

ficha técnica

“no elenco está a maior força de Cantos Para Homens e Rinocerontes. Ao atravessarem 
por diversas linguagens, os atores demonstram o vigor da narrativa de ionesco, em 

seus desdobramentos. dentro do universo da transformação e invasão dos bichos, há 
uma mar de temas – a metrópole, o trabalho, a violência e a exploração”.            

(Leandro Nunes, O Estado de S. Paulo)
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foto cacÁ Bernardes

inspirada na obra O Rinoceronte, de eugene ionesco (1909-1994), Canto para Ri-
nocerontes e Homens, da companhia teatro do osso, propõe uma reflexão sobre 
temas como os crimes de ódio, racismo, culto à beleza, excesso de trabalho, pre-
carização do ensino, nossa falta de sonhos e a extinção da humanidade. escrita 
em 1959, a peça de ionesco retrata uma cidade em que quase todos os habitantes 
são afetados por uma doença rara, que os transforma em rinocerontes. somente 
o simplório Bérenger não sofre com esse mal, tornando-se o único ser humano da 
terra. a montagem é dividida em quatro atos, além de prólogo e epílogo. no palco, 
a história é cantada pelos atores em uma arena, com acompanhamento de piano 
e percussão. já nos intervalos, são exibidos vídeos e depoimentos que convidam 
o público a refletir sobre os motivos que nos levam a agir como animais irracionais 
e violentos, verdadeiros “rinocerontes urbanos” dentro das grandes metrópoles.

será que nós, seres humanos, gostaríamos de virar rinocerontes? foi a partir desse 
e de outros questionamentos que os atores do teatro do osso, sob a direção de 
rogério tarifa (cia do tijolo e cia são jorge de variedades), iniciaram o processo de 
criação do espetáculo Canto para Rinocerontes e Homens. a peça circula desde o 
final de 2015 por centros culturais tradicionais – como o galpão do folias, itaú cul-
tural, sesc santos, entre outros –, além de ter sido apresentada em diversos espa-
ços nas periferias de são paulo, graças a um projeto contemplado pelo prêmio zé 
renato. a montagem foi ensaiada por nove meses e marca a parceria de rogério 
tarifa, William guedes e jonathan silva, integrantes da cia do tijolo e vencedores 
do prêmio shell de teatro. o espetáculo ficou entre as cinco melhores peças de 
são paulo na avaliação do guia da folha e ganhou o prêmio aplauso Brasil na 
categoria melhor espetáculo de grupo.

sinopse

histórico

canto para 
rinocerontes 

e HoMens

gAlpão do FoliAs

duração: 3h 

9/3
sexta

17h

8/3
quinta

17h

para maiores 
de 16 anos16
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dinaMarca
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gruPO mAgiluth (Pe)

dinaMarca
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Direção: pedro Wagner

Dramaturgia: giordano castro

Elenco: Bruno parmera, erivaldo oliveira, giordano castro,  

mário sergio cabral, lucas torres

Desenho de Som: miguel mendes e tomás Brandão (pachka)

Desenho de Luz: grupo magiluth

Direção de Arte: guilherme luigi 

Fotografia: Bruna valença e danilo galvão  

Design Gráfico: guilherme luigi 

Técnico: lucas torres

Realização: grupo magiluth  

ficha técnica

A trama de shakespeare entra na cena de dinamarca como um trampolim para avistar o 
Brasil e o mundo de um capitalismo acelerado e excruciante. A montagem é armada para 

tornar palpável sentimentos molestadores que nos assaltam (...). Os golpes invadem o 
jogo de forma violenta em raios de ironia e cinismo dos discursos dos encastelados.

(ivana Moura, Satisfeita, Yolanda?)
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foto Bruna valença

um grupo de amigos da mais alta nobreza está reunido à mesa. celebram 
os tempos, o momento presente e o “aqui”. dentro dos seus círculos de 
felicidades regradas, perpetuam um tipo de vida na qual não existem “ques-
tões”. o que eles mais precisam é manter o status quo. inspirado em Ha-
mlet, de William shakespeare, um dos textos mais conhecidos da drama-
turgia ocidental, Dinamarca propõe, a partir da ficção, uma reflexão sobre o 
fenômeno das bolhas sociais.

em constante diálogo com o momento presente, o grupo magiluth tenta fa-
zer dos seus trabalhos um recorte do nosso tempo. Dinamarca é a segunda 
parte de uma trilogia iniciada com o espetáculo O Ano em que Sonhamos 
Perigosamente (2015), no qual o grupo investigou um momento histórico de 
explosão de movimentos emancipatórios pelo mundo. agora, em dinamar-
ca, eles voltam o olhar para outro recorte social, alheio aos movimentos de 
contestação, mas não menos importante na construção desse inflamável 
quebra-cabeça. o processo de criação do espetáculo, iniciado em outubro 
de 2016, teve a colaboração de giovana soar e nadja naira, ambas da 
companhia Brasileira de teatro, e também do duo musical pachka. a es-
treia aconteceu em agosto de 2017, no recife. 

sinopse

histórico

dinaMarca
ceNtro compArtilhAdo de criAção

duração: 1h20miN   

9/3
sexta

21h

8/3
quinta

21h

para maiores 
de 18 anos18
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VerA sAlA (sP)

procediMento 2 
para lUgar 

nenHUM 
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VerA sAlA (sP)

procediMento 2 
para lUgar 

nenHUM 
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Concepção e direção geral: vera sala

Arquitetura e luz: hideki matsuka   

Desenho de som: tom monteiro

Estimulo a autopercepção do movimento: josé antonio lima

Agradecimento pela colaboração artística: luiz päetow

Projeto gráfico: érico peretta

Técnico de Luz: igor sane

Cenotécnico: Wanderley Wagner da silva   

Assistente de produção: marcelo leão

Direção de produção: dora leão –platÔproduções

Colaborações e compartilhamentos: diego alves marques e rubia Braga 

Agradecimentos: casa das caldeiras

ficha técnica

“Oposta à força de resistência, temos a fragilidade do corpo da intérprete, que em 
posturas tortuosas, com os pés virados pra dentro, os joelhos se dobrando e se batendo, 

estende as mãos tentando agarrar algo intangível, num fluxo respiratório espasmódico, 
cuja presença é delineada por sua própria escassez. trata-se de um outro estado de 

atenção, voltado para um outro tempo, que se encontra no lado de dentro desse corpo 
resistente e treinado, mas que vai se tornando escombros em nossa frente”.                                                                                         

(Henrique rochelle, Da Quarta Parede) 
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foto hideki matsuka

tempo suspenso entre um instante e outro.  no alargamento deste intervalo 
do tempo, o corpo se exaure, esvazia, dissolve seus contornos e limites. o 
silêncio, o desaparecimento e a inoperância se instauram não como pas-
sividade, mas como resistência. zona de incertezas, rupturas, vazios, sem 
tempo, sem começos, sem fim.

criadora e pesquisadora em dança desde 1987, vera sala é também professora 
do curso de comunicação das artes do corpo, na puc-sp, desde 1999. ga-
nhou três vezes o prêmio apca: em 2014, juntamente com o arquiteto hideki 
matsuka, pelo percurso de trabalhos realizados; em 2005, na categoria pesquisa 
em dança; e, em 1999, na categoria criadora intérprete. em 1998 levou o prêmio 
mambembe na categoria pesquisadora performer. foi indicada para os prêmios 
governador do estado, em 2014, pela trajetória artística e por Estudo Para Lugar 
Nenhum, e para o Bravo!, por Impermanências (2006) e Pequenas Mortes (2007).

sinopse

histórico

procediMento 
2 para lUgar 

nenHUM

oFiciNA culturAl oswAld de ANdrAde

duração: 50 miN

10/3
sÁBado

15h

9/3
sexta

15h

para maiores 
de 12 anos12
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de carne e 
concreto

UMa instalação 
coreográfica
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Anti stAtus quO 
cOmPAnhiA de dAnÇA (dF)

de carne e 
concreto

UMa instalação 
coreográfica
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Grupo: anti status Quo companhia de dança (Brasília - df)

Direção Artística, Dramaturgia e Conceito: luciana lara

Pesquisa e Concepção: luciana lara em colaboração  

com bailarinos e artistas convidados 

Elenco: camilla nyarady, cristhian cantarino, déborah alessandra,  

joão lima, luciana matias, marcia regina,  

raoni carricondo e roberto dagô

Bailarinos Colaboradores do Processo Criativo:  

camilla nyarady, carolina carret, cristhian cantarino,  

joão lima, luara learth, raoni carricondo,  

robson castro e vinícius santana

Artistas Convidados Colaboradores do Processo Criativo:  

marcelo evelin, gustavo ciríaco e denise stutz

Figurino e Máscaras: luciana lara e elenco

Assessoria de Iluminação: james fensterseifer e marcelo augusto

Produção: marconi valadares

Fotos Divulgação: mila petrillo

ficha técnica

“num dos momentos mais instigantes, os bailarinos andam sobre esse lixo espalhado e 
acumulam as embalagens sobre o corpo, tornando-se figuras supra-humanas (lembram 

transformers consumistas). trabalhando com força, velocidade, aceleração, o grupo 
evoca uma das sequências mais intensas quando se diluem numa guerra para se livrar 

desses acúmulos (inclusive a roupa do corpo), numa potente crítica à sociedade do 
supérfluo e à deformação do humano”.  

(Sergio Maggio, Mostra de Dança XYZ/ Três Olhares e uma dança)
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foto mila petrillo

De Carne e Concreto – Uma Instalação Coreográfica propõe uma reflexão sobre 
a condição humana nas grandes cidades, sob a perspectiva do corpo. o espe-
táculo começa quando o público entra no espaço performático usando sacolas 
de papel na cabeça, como máscaras. tem início, então, uma espécie de jogo 
em que ficção e realidade se confundem, e a obra coreográfica se desvela. o 
espaço e o público são partes constituintes da obra, que coloca o corpo e o 
comportamento humano no centro das questões dramatúrgicas. na fronteira 
entre performance, intervenção urbana, artes visuais, dança contemporânea e 
experimentos sociais, o trabalho da anti status Quo companhia de dança, de 
Brasília (df), questiona como viver em sociedade em grandes centros urbanos 
e a lógica do sistema econômico atual. o espetáculo estreou em novembro de 
2014, na galeria athos Bulcão, do teatro nacional, em Brasília, e passou pelo 
festival do teatro Brasileiro, em Belo horizonte, festival internacional vivadan-
ça, em salvador, cena contemporânea, em Brasília, movimento internacional 
de dança e mostra de dança XYz, os dois últimos também da capital federal.

a anti status Quo companhia de dança é um dos mais ativos e reconhecidos 
grupos independentes de dança contemporânea do centro-oeste do Brasil. foi 
fundado em 1988, em Brasília (df), pela coreógrafa luciana lara, que divide a 
direção com o produtor marconi valadares. o grupo se destaca com criações 
experimentais, pesquisa de movimento e linguagem da dança, dramaturgias crí-
ticas e políticas, além do diálogo com as artes visuais e a filosofia. trabalhos 
recentes investigam a relação entre corpo e cidade, comportamento social, arte 
como experiência, arte relacional e participação do espectador. o grupo usa 
diferentes formatos para suas criações, como instalações, intervenções urbanas, 
exposições e ações site specific. em seus 29 anos de trabalho, a companhia 
criou dez peças coreográficas: De Carne e Concreto – Uma Instalação Core-
ográfica (2014), Autorretratodinâmico (2009), Cidade em Plano (2006), Aletheia 
(2003), Coisas de Cartum (2002), Dalí (2000), Nada Pessoal (1998); No Instante 
(1996), Anti Status Quo Dança (1994) e Efeitos (1991).

sinopse

histórico

de carne e 
concreto

UMa instalação coreográfica

teNdAl dA lApA

duração: 2h20miN

10/3
sÁBado

20h

9/3
sexta

20h

para maiores 
de 18 anos18
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Concepção e Performance: maikon k

Ambiente: fernando rosenbaum

Pele: faetusa tezelli

Iluminação: victor sabbag

Orientação de Movimento: kysy fischer

Incentivo: prêmio funarte de dança klauss vianna

ficha técnica

“(...)a inquietante arte de maikon K pode escandalizar as boas consciências. mas, ainda 
que sem querer, ela também nos mostra que essas boas consciências são aquelas que 
naturalizam desde as violências cotidianas, simbólicas ou não, às exclusões massivas 

e os massacres que acontecem não em lugares longínquos, mas bem na nossa frente”. 
(Daniel Verginelli Galantin, Bocas Malditas)
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fotos victor nomoto e lauro Borges

DNA de DAN é uma dança-instalação de maikon k, que tem como inspiração o 
arquétipo da serpente. a performance acontece dentro de um ambiente inflável 
e transparente, criado por fernando rosenbaum. no primeiro momento, o artista 
tem uma substância aplicada sobre seu corpo e se mantém imóvel enquanto ela 
resseca, aos poucos. após essa fase da experiência, ele se move. o público pode, 
então, entrar nesse espaço e lá permanecer. a construção de outra pele ao longo 
do tempo, o ambiente artificial e a relação com o público são dispositivos para 
esta performance, na qual o corpo do artista passa por sucessivas transformações. 

maikon k atua nas fronteiras entre performance, dança e teatro. o centro de seu 
trabalho é o corpo e sua capacidade de alterar percepções. influenciado pela visão 
de mundo xamânica, o artista constrói realidades por meio de canção, som não 
verbal, signos visuais e atividades ritualizadas. entre suas criações estão Corpo 
Ancestral, Terrário e O Ânus Solar. DNA de DAN estreou em curitiba (pr) , no gra-
mado do museu oscar niemeyer (mon).  nos últimos três anos, foi apresentada 
em diversos contextos. em 2015, integrou a exposição Terra comunal, no sesc 
pompeia (sp), a convite da artista sérvia marina abramovic. em 2017, circulou por 
cidades brasileiras dentro do projeto palco giratório, do sesc.

sinopse

histórico

dna de dan
sesc ipirANgA (diA 9) / gAleriA Vermelho (diA 10)

duração: 1h10 miN

10/3
sÁBado

18h

9/3
sexta

21h

para maiores 
de 18 anos18



Concepção, Direção Artística e 

Preparação Corporal: zélia monteiro

Criação Dança: ernesto filho, marcela 

páez, mel Bamonte, paulo carpino e 

zélia monteiro

Criação Luz: hernandes de oliveira

Criação Musical: felipe merker castellani

Criação Figurino: joana porto

Produção: ação cênica produções 

artísticas

Assistente de Produção: rafael petri

o núcleo de improvisação propõe um roteiro aberto ao instante da encenação. a dança é 
composta no jogo entre música, luz, espaço, figurinos e público, e o espetáculo explora a 
coordenação de cada dançarino, para, através dela, estabelecer possíveis diálogos com 
a iluminação e a música. zélia monteiro estudou dança clássica, foi assistente de maria 
meló e aluna de enrico cecchetti no teatro scala de milão. trabalhou por oito anos com 
klauss vianna, de quem também foi assistente, participando de seu grupo de pesquisa e 
criação. após a morte de vianna, mudou-se para paris, onde trabalhou com mme. marie 
madelaine Béziers (coordenação motora), mathilde monnier, peter goss, daria faïn (dança 
contemporânea) e Yvonne Berge (improvisação para crianças). foi premiada pela apca 
(associação paulista dos críticos de arte) em 1987, 1992, 1998 e 2010. 

sinopse + histórico

ficha técnica

iMprevisível 
núcleo de improvisação / zélia monteiro
Quando: 8/3, quinta, às 14h, na sede do teatro da vertigem - duração 40 minutos

para maiores de 14 anos

ensaio aBerto
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Direção: key sawao e ricardo iazzetta

Criação e Dança: Beatriz sano, carolina 

minozzi, key sawao, mauricio florez e 

ricardo iazzetta

Espaço Cênico e Coordenação de 

Arte: hideki matsuka

Encontros intensivos: nadja naira, 

gustavo miranda, luiz fuganti

Desenho de Luz: domingos Quintiliano

Design Gráfico: erico peretta e hideki 

matsuka (fotos)

Figurinos: alex cassimiro

Registro em Vídeo: doctela

Montagem de vídeo-clipe: henrique 

cartaxo

Produção: núcleo corpo rastreado

o espetáculo cria lugar para a materialidade do riso enquanto acontecimento no corpo. o 
que se passa nos corpos e no espaço quando o riso ri? o corpo, o riso, a dança e o humor 
encontram nuances variadas e se afirmam como movimento de resistência – existência. 
o núcleo de dança key zetta e cia. é dirigido por key sawao, diretora, coreógrafa e dan-
çarina com formação em dança contemporânea, e ricardo iazzetta, formado na juilliard 
school, de nova York e em práticas orientais de movimento. juntos, já realizaram 12 pe-
ças e receberam alguns dos mais importantes prêmios para pesquisa e criação em dança 
no Brasil, como o apca (associação paulista dos críticos de arte) 2009 e 2013, prêmio 
denilto gomes e Bolsa vitae de artes 98 para pesquisa coreográfica.

sinopse + histórico

ficha técnica

riso
keY zetta e cia
Quando: 8/3, quinta às 15h, na sede do teatro da vertigem - duração 40 minutos
para maiores de 12 anos

ensaio aBerto



seminário

dia 8 de março
9h às 12h

Tema: internacionalização e descolonização
Mestre de cerimônias: rafael steinhauser
Provocadores convidados: carol mendonça, celso curi, denise stoklos, hugo cruz 
e márcio abreu 
Mediadores: christine greiner, felipe de assis e Welington andrade – curadores da mitbr 
– plataforma Brasil 

dia 9 de março
9h às 12h

Tema: políticas púBlicas para internacionalização das artes cÊnicas
Mestre de cerimônias: rafael steinhauser

CroNoGrAMA
 
9h-9h10min: abertura

9h10min-10h: apresentação de representantes do sesc sp (danilo santos de miranda), 
sesi sp (miriam rinaldi) e itaú cultural (eduardo saron)

10h-11h: mesa 01 - mediação: márcia dias  
com deborah rossoni (apeX Brasil),  linna duque (ministério da cultura da colômbia) 
e representantes do ministério da cultura do Brasil e da secretaria estadual de cultura 
de são paulo

11h-12h:  mesa 02 - mediação: paulo feitosa
com julian fuchs (goethe-institut são paulo), lia rodrigues (artista), lindsay castro 
lima (secretaria municipal de cultura de são paulo) e Beatriz goes (ministério das 
relações exteriores do Brasil)
 

grAtuitO 

Onde: itaú cultural - sala multiuso

retirada de senhas a partir de 1 hora antes do início da atividade

capacidade de público: 90 pessoas
 

Artes CêniCAs:  
desafios para 
internacionalização
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Festival internacional santiago a Mil
  coprodução do espetáculo Democracia, do diretor felipe hirsch

Festival internacional de Buenos aires - FiBa  
  apresentação do espetáculo País Clandestino na mitsp

sPielart Festival   projeto AudioReflex: três obras sonoras já foram 
criadas no stadtmuseum, em munique, e apresentadas durante o spielart, em 
outubro de 2017. agora, três performances sonoras serão criadas para o museu da 
imigração, em são paulo, e apresentadas durante a mitsp

Festival PanoraMa    performance Você Tem Um Minuto Para Ouvir 
A Palavra?, idealizada e realizada pela primeira vez no festival panorama, no mês de 
dezembro de 2017, no rio de janeiro, e agora na mitsp 2018

diÁlogos 
coM Festivais

PuBlicaÇÃo 
esPecial

nesses cinco anos, a revista tem apresentado propostas de reflexão crítica à 

mostra. em 2018, a publicação será mutante - escrita e atualizada diariamente -, 

erguendo uma cartografia sensível sobre a complexidade do momento para, por 

meio do diálogo, encontro e convívio voltar-se ao outro, redimensionando a ex-

periência do instante a uma política de afeto e invento de insurreições poéticas.

acesso livre ao conteúdo:
mitsp.org e www.antropositivo.com.br

editores:
Patrícia Cividanes e ruy Filho

resenhistas:
Ana Carolina Marinho, Marcio Tito e Maria Teresa Cruz

revista antro Positivo
edição espeCiAl Mitsp
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foto piXaBaY
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o eiXo refleXivo da mitsp convida espectadores, artistas 

e pesQuisadores a pensarem soBre as artes cÊnicas e a 

contemporaneidade a partir da puBlicação de artigos, 

entrevistas e críticas e da realização de deBates com 

pensadores de diferentes Áreas e lugares de fala.

Curadoria: Daniele Avila Small e Luciana Eastwood Romagnolli

olHares críticos

refleXÕes estético-políticas

 
seminÁrio 
o estatuto da arte no Brasil contemporÂneo:  
liBerdade, alteridade, mediação 

MAsterClAss. corPo, aFeto e Política no teatro conteMPorâneo. 
coM victoria Pérez royo

a pesquisadora espanhola Victoria Pérez royo expõe sua pesquisa sobre o lugar do 
corpo no teatro contemporâneo, suas implicações afetivas e sua relação com a política no 
contexto da arte, considerando espetáculos que integram a programação da mitsp 2018. 

a vinda da pesQuisadora ao Brasil conta com o apoio da emBaiXada da 
espanha e da sp escola de teatro

Dia 6/3 (terça-feira), das 14h às 16h. onde: itaú Cultural

MesA-redondA. o Mal-estar das MediaÇões e o isolaMento da arte

em 2017, a distância entre as discussões de arte contemporânea e o grande público 
foi manipulada em prol de uma agenda política reacionária. em vista disso, propo-
mos refletir sobre o lugar da mediação nas artes e, especificamente, no teatro: o pre-
juízo da invisibilidade ou do mau uso das mediações, a má compreensão das suas 
funções e dos seus poderes. nesse contexto de aceleração da emissão de opiniões 
imediatas e da crença na legitimidade dessa não mediação, a rejeição da reflexão, 
da crítica e da intelectualidade não seria parte decisiva do processo de isolamen-
to da arte? Com Marcos Alexandre, renan Marcondes, rita Aquino e Wagner 
Schwartz. Mediação: Patrick Pessoa

Dia 8/3 (quinta-feira), das 14h às 17h. onde: itaú Cultural
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MesA-redondA. crítica nÃo é censura: de queM é a arte que Pode tudo?

em casos recentes, a reação de artistas às críticas feitas pelos movimentos sociais muitas ve-
zes se traduziu em uma defesa irrefletida de território, com alegações de uma autonomia abso-
luta da arte. essa arte que pode tudo não estaria restrita a contextos de classe, raça e gênero? 
confundir crítica e censura não seria mais um modo de silenciar as vozes que até então tinham 
lugar periférico ou nenhum nos debates sobre a arte em um circuito elitista? como praticar 
uma crítica capaz de escuta e de conjugar liberdade com alteridade? Com Aline Vila real, 
Georgette Fadel, Juliano Gomes, Kil Abreu e renata Carvalho. Mediação: Michele rolim

Dia 9/3 (sexta-feira), das 13h30 às 18h (com intervalo). onde: itaú Cultural.  
A mesa será dividida em duas partes

MesA-redondA. aMor e ódio ao corPo no Brasil

a imediata associação do corpo nu com o sexo e a subsequente condenação 
dessa condição revelam uma dinâmica confusa entre a construção imagética 
de um suposto hedonismo tropical do povo brasileiro e uma realidade cotidiana 
de repressão e moralismo patriarcal. a lida com o corpo na arte, a nudez como 
escolha formal de determinadas obras e suas implicações afetivas e políticas são 
temas para um debate que ultrapassa os problemas da arte. Com Gaudêncio 
Fidelis, Laís Machado e Leonarda Glück. Mediação: Patrick Pessoa

Dia 11/3 (domingo), das 14h às 16h30. onde: Av. Paulista  
(esquina com a r. Teixeira da Silva)

perForMAnCe: PONTOS DE VISTA (informações na página 54) 

perForMAnCe: VOCê TEM UM MINUTO PARA OUVIR A PALAVRA? 
MARATONA DE LEITURAS PúBLICAS  (informações na página 56)

intervenção e mediação no espaço púBlico: conversa soBre MediaÇões nas 
artes a Partir das aÇões realizadas na rua. com Ana Luisa Santos, artista que faz 
a performance Pontos de vista, e Nayse López, diretora artística do festival panorama, que 
propõe a maratona de leituras públicas Você tem um minuto para ouvir a palavra?.

Dia 4/3 (domingo), das 15h30 às 16h30. onde: Av. Paulista  
(esquina com a r. Teixeira da Silva)

artista em foco

diÁlogo entre Joris lacoste e nuno raMos

o encenador francês joris lacoste e o escritor e artista visual brasileiro 
nuno ramos - artistas presentes na abertura e no encerramento da 
mitsp 2018, respectivamente - conversam sobre seus processos cria-
tivos. em comum, o foco na palavra e o uso de arquivos públicos de 
discursos nos seus espetáculos. mediação: maria eugênia de menezes

Dia 5/3 (segunda-feira), das 19h às 21h. onde: itaú Cultural
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olHares críticos

especial

história, teatro e política em deBate com o 
international institute of political murder 
assemBleia geral: democracia e representação  
no mundo contemporÂneo

Quem é representado na esfera pública e quem não é? com o projeto 
intitulado Assembleia Geral, milo rau e o international institute of political 
murder completam o seu trabalho sobre as condições políticas e artísticas 
do realismo global. realizada em novembro de 2017, a Assembleia Geral 
promoveu um grande encontro com delegados de 60 países, com a 
intenção de dar espaço para aqueles que não têm suas vozes escutadas 
e que formam hoje o terceiro estado global, para redigir a carta do século 
XXi. antes do debate, haverá a exibição do filme Storming Of The Reichstag, 
com duração de 18 minutos.

participam da conversa a dramaturga e pesquisadora eva-maria Berstchy e 
os convidados lucio Bellentani e diogo costa.

Dia 8/3 (quinta-feira), das 10h às 12h. onde: Goethe-institut São Paulo

triBunal congo

estreia latino-americana do filme Tribunal Congo, projeto do encenador suíço 
milo rau, lançado em 2017, que constitui originalmente uma peça e um filme. 
o projeto investiga a guerra que há 20 anos se estende na região dos gran-
des lagos, no congo, com mais de 6 milhões de mortes. a obra dá continui-
dade à pesquisa de milo rau sobre a África central, iniciada com a peça Hate 
Radio, de 2011, que trata do genocídio de ruanda em 1994. 

a exibição do filme será seguida por uma conversa presencial com a drama-
turga e pesquisadora eva-maria Bertschy. 

Dia 8/3 (quinta-feira), das 20h às 22h. onde: Espaço itaú de Cinema Anexo

especial

entrevista PúBlica coM o encenador Polonês Krystian luPa

com o encenador aderbal freire-filho, a atriz, diretora e dramaturga 
denise stoklos e o jornalista luiz felipe reis

Dia 10/3 (sábado), das 20h às 22h. onde: Sesc Pinheiros
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revista cartografias mitsp_05 
espaço de ensaios

curadoria de silvia fernandes, luciana eastwood romagnolli e daniele 
avila small. artigos escritos por pesquisadores e pesquisadoras dos 
programas de pós-graduação de universidades brasileiras sobre as 
trajetórias criativas dos artistas convidados para a mitsp.

suíte nº2 – ligia souza de oliveira  

(doutoranda/usp)

CAMpo MinAdo – ana Bernstein (unirio) 

Árvores AbAtidAs – pedro vilela  

(mestrando/ufBa)

King size – matteo Bonfitto (unicamp)

pAlMirA – milton de andrade (udesc)

HAMlet – denilson lopes (ufrj)

sal. – denise espírito santo (uerj)

pAís ClAndestino – sara rojo (ufmg) 

 com textos de atravessamento de marcio seligmann-silva e patrick pessoa 

 dossiê curadoria em artes cênicas com textos de aline vila real, felipe 

de assis, kil abreu, nayse lópez e florian malzacher (alemanha) 

 entrevistas com joris lacoste e krystian lupa

diÁlogos transversais

comentários críticos realizados logo após uma das apresentações 
de cada espetáculo, no próprio teatro e em diálogo com o público. 
convidamos artistas e pensadores provenientes de outros cam-
pos do conhecimento para lançarem olhares transversais, cruza-
rem as fronteiras e ampliarem as leituras das obras.

mediações: josé fernando azevedo e maria lúcia pupo

suíte nº2 – luz ribeiro, dia 2/3

CAMpo MinAdo – marcio seligmann-silva, dia 3/3 

King size – charles gavin, dia 4/3

pAlMirA – christian dunker, dia 6/3

HAMlet – marcelo caetano, dia 7/3

sal. – ana maria gonçalves, dia 10/3

pAís ClAndestino – andré dahmer, dia 11/3
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pensamento-em-processo

encontros com os artistas dos espetáculos da mostra, que compartilharão ques-
tões de seus processos criativos, mediados por pesquisadores brasileiros 

AudioreFlex - pedro vilela (mestrando/ufBa), dia 2/3, às 11h, no museu da 
imigração l

CAMpo MinAdo – ana Bernstein (unirio), dia 2/3, após o espetáculo, no sesi 

suíte nº2 – ligia souza de oliveira (doutoranda/usp), dia 3/3, às 11h,  
no itaú cultural

King size – matteo Bonfitto (unicamp), dia 6/3, às 11h, no itaú cultural

HAMlet – denilson lopes (ufrj), dia 7/3, às 10h, no itaú cultural

pAlMirA – milton de andrade (udesc), dia 7/3, às 11h, no itaú cultural

pAís ClAndestino – sara rojo (ufmg), dia 10/3, às 11h, no itaú cultural  

sal. – denise espírito santo (uerj), dia 11/3, às 11h, no itaú cultural

prÁtica da crítica

 
AberturA CoMeMorAtivA: Daqui a 10 anos... 
conversa com daniel schenker, daniele avila small, paulo mattos, patrick pessoa 
e renan ji, integrantes da revista Questão de Crítica, que em março de 2018 com-
pleta 10 anos de atividades. 
 
Dia: 5/3 (segunda), às 14h. onde: Goethe-institut São Paulo 
 

CrítiCA diÁriA: produção diária de críticas sobre os espetáculos da mostra 
para veiculação impressa e eletrônica (www.mitsp.org).  
coordenação + crítica: julia guimarães (Bh)  
 
críticos participantes:  
 

césar ribeiro (artista convidado, diretor do grupo Garagem 21/ sp) 

clóvis domingos – Horizonte da Cena (mg)  

diogo spinelli – Farofa Crítica (rn) 

juliano gomes – Revista Cinética (rj)  

laís machado – Plataforma Araká (Ba)  

michele rolim – Agora Crítica Teatral (rs)   

renan ji – Questão de Crítica (rj)

olHares críticos
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prÁtica da crítica 

MesA-redondA: Cena Contemporânea: panoramas críticos 

os críticos convidados à prática da crítica debaterão o conjunto 

de espetáculos apresentados na mitsp, sua repercussão e, a partir 

deles, questões sobre a cena teatral contemporânea. 

Dia 10/3 (sábado), das 14h às 18h. onde: itaú Cultural

debAtes e lAnçAMentos de livros

Afetos, relações e encontros com filmes brasileiros 

contemporâneos, de denilson lopes. comentário de  

rubens machado

O teatro negro em perspectiva: dramaturgia e cena negra no Brasil 

e em Cuba, de marcos alexandre. comentário de allan da rosa

O que pensam os curadores de Artes Cênicas, de michele 

rolim. comentário de rita aquino

mediação: patrick pessoa 

Dia 7/3 (quarta-feira), das 14h às 16h30. onde: itaú Cultural

 lançamentos da n-1 + mesa redonda:  

o DEVir NEGro Do MuNDo 

 

Crítica da Razão Negra, de achille mbembe 

cordéis: O fardo da raça, de achille mbembe, e Eu, um crioulo, 

de josé fernando azevedo

MesA redondA com os debatedores convidados pela editora 

n-1: josé fernando azevedo, rosane Borges e tatiana roque. 

mediação: peter pál pelbart 

Dia 7/3 (quarta-feira), das 16h30 às 18h30. onde: itaú Cultural

lAborAtório de JornAlisMo CulturAl

em parceria com a mitsp, alunos de comunicação da puc-sp 

farão a cobertura jornalística dos olhares críticos sob orientação 

do professor fabio cypriano. os textos estarão disponíveis no site 

www.mitsp.org 
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açÕes pedagógicas
a troca de eXperiÊncias entre artistas nacionais e estrangeiros, 

o diÁlogo entre diferentes visÕes de mundo e as possiBilidades 

de convívio, ainda Que efÊmeras, permitem Que saBeres diversos 

tragam à tona novos modos de ver, de dizer e de fazer. em tempos 

de emBrutecimento, iniciativas Que possiBilitem o estar junto e 

a elaBoração conjunta e criativa de discursos e prÁticas podem 

ser eXtremamente potentes.

 
Curadoria: Maria Fernanda Vomero

vozes, ruídos e silÊncio

1. textos cotidianos eM cena – susanne Kennedy (aleManha)

depois da participação na 4ª edição da mitsp com o espetáculo Por que o Senhor R. En-
louqueceu?, a encenadora  alemã susanne kennedy volta ao festival para conduzir uma 
residência artística, cujo mote principal é o trabalho com novas formas de linguagem verbal 
aliadas à precisão das expressões corporal e vocal. serão escolhidos dez artistas brasi-
leiros para trabalhar sob a orientação de susanne, com apoio das performers holandesas 
suzan Boogaerdt (atriz de Senhor R.) e Bianca van der schoot, que conduzirão a prepa-
ração física. a residência faz parte da pesquisa artística de susanne, que vem explorando 
as possibilidades da escrita não criativa, conforme definição do poeta e crítico estadu-
nidense kenneth goldsmith, no espaço teatral. deste modo, procura incorporar expres-
sões, diálogos e ruídos cotidianos na cena a fim de ampliar as possibilidades narrativas.  
a residÊncia conta com o apoio do goethe-institut são paulo

De 19/2 a 4/3, segunda a sábado, das 10h às 15h, com apresentação  
do experimento cênico no domingo (horário a definir).  
onde: Goethe-institut São Paulo 

artista em foco   
2. ateliê encicloPédia da Fala – Joris lacoste (FranÇa)

dando continuidade ao projeto Encyclopédie de la Parole, um trabalho artístico 
coletivo que procura compreender de maneira transversal a diversidade das 
expressões orais, o encenador francês joris lacoste, artista em foco da mitsp 
2018, conduzirá um workshop com 12 brasileiros. a primeira parte da atividade 
será baseada na pesquisa e seleção de documentos que possam estabelecer 
uma paisagem sonora dos dizeres e modos de falar presentes na cidade de 
são paulo. na sequência, os artistas participantes vão trabalhar com esse ma-
terial para criar uma “restituição cênica” dos documentos escolhidos.

De 5 a 9/3, segunda a sexta, das 10h às 15h.  onde: oficina Cultural 
oswald de Andrade
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deslocamentos e identidade

1. através das Fronteiras (laBoratório teatral) – Miguel rocha (Brasil)

dando continuidade às bem-sucedidas experiências dos dois anos anterio-
res (em 2016, com os artistas negros do recém-formado coletivo em legítima 
defesa e, em 2017, com os estudantes secundaristas), a edição de 2018 or-
ganiza um laboratório teatral com seis encontros, destinado exclusivamente a 
imigrantes e refugiados. conduzido pelo artista brasileiro miguel rocha, diretor 
da companhia de teatro heliópolis (são paulo), tem o objetivo de visibilizar a 
expressão criativa e coletiva de estrangeiros residentes na capital paulista. par-
ticipantes de oito nacionalidades (África do sul, angola, Bolívia, congo, haiti, 
palestina, síria, venezuela) estão presentes.

De 19/2 a 3/3, em horários variados. onde: Casa do Povo 

2. ser ou nÃo ser: uM autorretrato eM revolta – Boris niKitin (suíÇa)

em sintonia com sua pesquisa de mais de dez anos, o artista suíço Boris nikitin 
pretende trabalhar, nessa atividade de dois dias, com conceitos de representa-
ção, documento e autenticidade. para nikitin, realidade e identidade são ideias 
potencialmente ficcionais, o que coloca em xeque a proposta do documental – a 
vida como ela é, a coisa real –, definida por ele como uma forma bem acabada de 
ilusão. no primeiro dia da atividade, nikitin vai apresentar suas reflexões sobre 
o falso, o duplo, a fraude e falará como elaborou tais temas cenicamente. no 
segundo dia, será a vez de os participantes responderem à provocação de nikitin 
e apresentarem um “autorretrato performativo em rebeldia”, ou seja, uma micro-
performance biográfica, de até dois minutos.

Dias 7/3, quarta, das 12h às 15h, e 8/3, quinta, das 11h às 15h.  
onde: Centro Cultural São Paulo

3. a Política estÁ na sala – Bertrand lesca e nasi voutsas 
(inglaterra)

em sintonia com a pesquisa que vêm desenvolvendo sobre as políticas de destrui-
ção tão presentes na atualidade, os artistas Bertrand lesca, francês, e nasi voutsas, 
grego, pretendem trabalhar, nesse workshop prático de dois dias, alguns conceitos 
presentes na obra Palmira – discordância, desentendimento, frustração, ódio e re-
conciliação –, usando a cena como espaço de expressão artística e de negociação 
política. como reagir diante da sedução da violência? como recuperar a sociabilida-
de depois de um conflito avassalador em termos éticos e morais? também preten-
dem trabalhar tópicos desafiadores que compõem o novo espetáculo em criação: 
como lidar com a polarização do debate político e a ascensão do populismo no mun-
do atual? a atividade acontecerá na ocupação independente aqualtune, edifício do 
antigo colégio Butantã, abandonado desde 2008 e habitado há cerca de dois anos 
por quase três dezenas de famílias. a ordem de reintegração de posse foi concedida 
no dia 25 de setembro de 2017 e pode ser executada a qualquer momento.

Dias 8 e 9/3, quinta e sexta, das 10h às 15h.  
onde: ocupação independente Aqualtune
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memórias & história

1. Meus docuMentos – lola arias (argentina)

explorando o formato cênico da palestra-performance ou da conferência performá-
tica, a encenadora argentina lola arias propõe aos participantes uma experiência 
radical de investigar cenicamente, por meio de diversos materiais, uma história que 
os inquieta. os artistas são convidados a organizar narrativas performáticas em tor-
no de documentos materiais e simbólicos que lhes sejam bastante significativos.

Dias 1º e 2/3, quinta e sexta, das 10h às 13h. onde: Centro Cultural Fiesp 

2. MeMórias clandestinas – artistas de País clandestino 
(argentina/ Brasil/ esPanha/ FranÇa/ uruguai)

de onde viemos? Qual é a história e a trajetória de nossa família? mais que genéticas 
ou materiais, nossas heranças são, sobretudo, simbólicas. herdamos, por identifi-
cação ou discrepância, modos de ser, de pensar e de agir. Qual é nossa origem? 
como o país em que vivemos influencia nossa identidade pessoal? florencia lindner 
(uruguai), jorge eiro (argentina), lucía miranda (espanha), maëlle poésy (frança) e 
pedro granato (Brasil) conduzem um workshop que tem como foco depoimentos e 
recordações pessoais que se entrelaçam com a própria história do Brasil e revelam 
perspectivas sociais e políticas de uma nação que ainda se descobre como tal. 

Dia 3/3, sábado, das 10h às 17h, e dia 4/3, domingo, das 12h às 17h. onde: 
Fábrica de Cultura da Brasilândia

especial

1. WorKshoP coM Krystian luPa (Polônia)

o encenador polonês krystian lupa talvez seja, na atualidade, o profissional 
de teatro mais influente de seu país e uma figura fundamental da cena euro-
peia contemporânea. estreou como diretor profissional em 1976 e, ao longo 
de sua trajetória, foi consolidando uma metodologia única e bastante frutífera 
de trabalho com atores. pela primeira vez no Brasil, lupa vai conduzir um 
workshop voltado para 20 jovens profissionais das artes cênicas, entre intér-
pretes e encenadores.  sua opção por trabalhar com artistas em início de car-
reira ou então sem um percurso já totalmente consolidado se dá pela abertura 
e pela disponibilidade ao risco daqueles atores e diretores ainda sem tanta 
experiência. durante o processo de criação de uma obra, lupa incentiva os 
intérpretes a criarem suas próprias “paisagens” – espaços internos de imagi-
nação ativa antes de qualquer expressão em palavras ou movimentos –, a ela-
borarem monólogos interiores e a experimentarem a improvisação não como 
mero exercício, mas como recurso fundamental de transição entre o universo 
imaginativo e a materialização do personagem. 

Dia 5/3, das 10h às 14h, no Sesc Consolação; dia 6/3, das 10h às 14h, e 
dias 7, 8 e 9/3, das 10h às 17h, no Sesc Pinheiros 

açÕes pedagógicas
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intergÊneros

1. des–norMatividade: PossiBilidades criativas de exPressÃo –  
liv elF Karlén (suécia)

no cotidiano e também no teatro, a normatividade acaba ditando modos de ser e de agir 
socialmente, silenciando singularidades e tornando limitadas as possibilidades expressi-
vas. a dramaturga e encenadora sueca liv elf karlén, autora do livro Mais que isso – Pen-
samento sobre Atuação Gênero-curiosa, criou um método sobre como percebemos e 
performamos gênero, sexualidade e raça tanto na vida diária quanto nos palcos. em seu 
workshop prático, ela partilha técnicas que desconstroem não só os usuais estereótipos 
reproduzidos no teatro como também a atuação normativa. com isso, pretende estimu-
lar a busca por novas e amplas expressões artísticas. o método de liv usa a masculi-
nidade e a feminilidade como ferramentas criativas para a imaginação e a interpretação 
dos artistas e não como camisas de força.

o Workshop conta com o apoio do consulado da suécia

De 26/2 a 3/3, de segunda a sábado, das 10h às 15h. onde: oficina Cultural 
oswald de Andrade

2. intersecÇões entre Poéticas nÃo verBais – aBy cohen e 
renato Bolelli reBouÇas (Brasil)

a provocação inicial aos participantes é que a oficina dialogue com a mitsp 2018 por 
meio de um registro não verbal, ou seja, pela elaboração de cenas e cenários-insta-
lação ao longo do processo, com base tanto na orientação de aby cohen e renato 
Bolelli rebouças, cenógrafos e curadores da mostra nacional Brasileira na Quadrienal 
de praga 2019, quanto nas intersecções entre os grupos de participantes de diferen-
tes formações. a atividade visa a oferecer uma abordagem metalinguística sobre a 
amplitude da linguagem teatral, guiando-se simbólica e materialmente pelos rastros 
produzidos pelo festival (ou seja, espetáculos, outras atividades pedagógicas e mesas 
de debate) e respondendo a pergunta: como o teatro capta a vida e a realidade? 

De 28/2 a 9/3, em horários variados. onde: Memorial da resistência de São Paulo 

3. traduÇões/ Perversões – victoria Pérez royo (esPanha) 

inspirada na obra e no conceito de tradução do poeta leopoldo maría panedo, a pes-
quisadora espanhola victoria pérez royo propõe um trabalho colaborativo baseado 
no dissenso. sua intenção não é propiciar uma comunidade em que todos miremos 
e rememos em apenas uma direção, mas sim um espaço no qual os trabalhos indi-
viduais e singulares ganhem sentido por meio de diálogos que apontem (e aportem) 
contrastes e diferenças. trata-se, portanto, de uma proposta de estar juntos na qual 
abandonamos interesses pessoais para alcançar um objetivo comum. os participantes 
são convidados a partilhar projetos e materiais artísticos ainda em construção e deixar 
que esses mesmo materiais sejam contaminados pelos colegas a partir de um diálogo 
imanente e direto entre as diferentes poéticas e modos de fazer dos participantes do 
laboratório. os mecanismos de trabalho estão baseados em noções como tradução, 
tergiversação, reutilização, apropriação etc. 

a vinda da pesQuisadora ao Brasil conta com o apoio da emBaiXada da espa-

nha e da sp escola de teatro

De 3 a 5/3, de sábado a segunda, das 10h às 14h. onde: SP Escola de Teatro – 
unidade roosevelt
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açÕes pedagógicas

mediação

1.  PerForMatividades urBanas: exPeriMentando PresenÇas na cidade

como criar espaços de coexistência com os demais, com a cidade, com as expres-
sões urbanas e com os fundamentalismos que têm surgido? e como relacionar tudo 
isso com o teatro? seria o teatro um espaço de sociabilidade diferenciada? com 
base na experiência do pesquisador marcelo carnevale, que realiza workshops 
sobre coexistência no espaço público, e na da artista ana luisa santos, em suas 
ações performáticas de mediação e relação com a cidade, a proposta é que, por 
meio de reflexões e experimentações práticas (derivas, performances), os partici-
pantes possam vivenciar novas formas de sociabilidade e novos entendimentos 
sobre as interações com as pessoas, os espaços coletivos e o que significa, hoje e 
agora, nessa nossa realidade brasileira, “teatro”. a atividade convida os participan-
tes a desbravarem juntos o extremo leste da cidade. 

De 5 a 8/3, de segunda a quinta, das 9h às 13h. onde: instituto Pombas urbanas

2. técnicas de FeedBacK e MediaÇÃo eM Processo criativo

dar e receber feedback são elementos centrais de toda prática artística. porém, 
mesmo com boas intenções dos dois lados – o do criador que se expõe e o do 
profissional que se esforça para analisar ou avaliar o trabalho com precisão –, 
o feedback nem sempre resulta tão produtivo como poderia ser. a atividade, 
liderada por georg Weinand, consultor artístico belga radicado na holanda, 
pretende oferecer meios para que profissionais que acompanham a elaboração 
e o desenvolvimento de uma obra cênica possam ser assertivos e contribuir 
realmente para o aperfeiçoamento artístico do trabalho. para os artistas que 
estão no meio de um processo criativo, será uma oportunidade única de mostrar 
fragmentos de suas pesquisas cênicas, partilhar questões e dúvidas e receber 
devolutivas que possam ajudá-los a aperfeiçoar suas criações. 

De 5 a 9/3, segunda a sexta, das 10h às 15h. onde: Escola Britânica de Artes Criativas

3. internacionalizaÇÃo de esPetÁculos – iva horvat (esPanha) 

sem conhecimento sobre os caminhos possíveis para chegar aos produtores estran-
geiros, muitas companhias brasileiras deixam de levar obras de grande potencial às 
plateias internacionais. com experiência à frente de projetos artísticos de repercus-
são mundial, a artista e produtora croata iva horvat, há anos residente em Barcelona, 
espanha, e fundadora da art republic, uma agência voltada para a gestão das artes, 
vem à mitsp conduzir um workshop sobre estratégias de divulgação e circulação in-
ternacional de espetáculos. durante cinco dias, iva orientará os participantes sobre 
como desenvolver um plano de internacionalização de projetos teatrais, partilhando 
técnicas para a análise dos possíveis mercados, da participação em diferentes festivais 
e feiras internacionais e, principalmente, dos pontos de destaque do trabalho artístico 
em questão. como apresentar a obra a produtores e programadores estrangeiros de 
modo estratégico? como divulgar o próprio trabalho para outro público, que não o 
nacional? iva também vai propor  exercícios práticos aos participantes, para que eles 
identifiquem como viabilizar seus projetos no exterior.

De 19 a 23/2, segunda a sexta, das 10h às 14h. onde: itaú Cultural
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destaQue

1. seleÇÃo Para ouvinte-Pesquisador 

nesta 5ª edição da mostra, o eixo ações pedagógicas abrirá a oportuni-
dade para que profissionais de diversas formações possam acompanhar 
algumas das atividades oferecidas dentro da programação. como contra-
partida, o ouvinte-pesquisador deve produzir um ensaio crítico-reflexivo 
sobre a experiência ou um breve texto crítico acompanhado de um ensaio 
fotográfico, um vídeo ou de uma fala performática/performance, expres-
sões que deem conta da vivência e das reverberações surgidas a partir da 
atividade. esses materiais podem vir a ser publicados no site do festival.

rodas de conversa

A fim de refletir sobre certos temas que serão trabalhados em oficinas práti-
cas, realizaremos rodas de conversa com os artistas responsáveis pelas ativi-
dades e mais alguns convidados 

1. des–norMatividade: PossiBilidades criativas de exPressÃo 

participantes: liv elf karlén, leona jhovs (atriz/ cia. pessoal do faroeste) e fer-
dinando martins (professor doutor da eca-usp e pesquisador sobre questões de 
gênero e sexualidade nas artes cênicas), com mediação de dodi leal (doutoranda 
pelo ip-usp, especialista em “teatra da oprimida” e autora do livro de poemas De 
trans pra frente, publicado pela patuá em 2017)

Dia 3 de março, das 13h às 15h. onde: oficina Cultural oswald de Andrade

2. através das Fronteiras: iMigraÇÃo, reFúgio e arte

participantes: Bela feldman-Bianco (antropóloga da unicamp, coordenadora do 
comitê migrações e deslocamentos da associação Brasileira de antropologia e 
representante da sociedade Brasileira para o progresso de ciência na comissão 
nacional de imigração) e artistas integrantes do laboratório teatral. nessa ocasião, 
alguns imigrantes apresentarão suas performances solo.

Dia 11 de março, das 11h às 14h. onde: oficina Cultural oswald de Andrade

Agradecemos ao Projeto Travessia, à Missão Paz, ao Centro de Direitos Hu-
manos e Cidadania do imigrante (CDHiC) e ao Centro de Pesquisa e Cultura 
BibliAspa pelo apoio na realização do laboratório teatral e da roda de conver-
sa com imigrantes e refugiados.

3. intersecÇões entre Poéticas nÃo verBais

participantes: aby cohen, renato Bolelli rebouças e josé roberto jardim (ator e 
encenador paulistano, com extenso currículo de espetáculos, entre atuação, dire-
ção e desenho de luz, escolhido por diversos críticos e veículos de imprensa como 
melhor diretor em 2016 por Adeus, Palhaços Mortos).

Dia 9 de março, das 11h às 14h. onde: Memorial da resistência de São Paulo
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ingressos
os ingressos para os espetáculos  
custam r$ 30 e r$ 15 (meia-entrada)

as exceções são Campo Minado, Caranguejo 
Overdrive, sal., A Gente Se Vê Por Aqui  
e os ensaios abertos dos espetáculos Imprevisível  
e Riso, que são gratuitos

todas as atividades dos eixos olhares Críticos e 
Ações Pedagógicas, além do Seminário Artes 
Cênicas: Desafios para internacionalização, têm 
entrada gratuita, com distribuição de ingresso sujeita 
à lotação de cada espaço

os ingressos podem ser comprados  
pelos sites iNGrESSo rÁPiDo,  
TEATro FAAP e SESC-SP

os ingressos dos espetÁculos do  
eiXo mitbr - plataforma Brasil serão 
vendidos eXclusivamente pela internet,  
à eXceção dos espetÁculos A EMPAREDADA 
DA RUA NOVA e DNA DE DAN
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GrATuiTo Campo Minado  
é preciso reservar o ingresso no sistema on-line “meu sesi” 
(www.sesi.org.br/meu-sesi). nos dias de apresentação do 
espetáculo, uma cota de ingressos estará disponível para 
distribuição na bilheteria, a partir das 13h

GrATuiTo Caranguejo Overdrive  
é preciso reservar o ingresso no sistema on-line “meu sesi” 
(www.sesi.org.br/meu-sesi). não haverá distribuição de 
ingressos no dia da apresentação

GrATuiTo sal.   
distribuição de ingressos para público preferencial: 2 horas antes 
do espetáculo (com direito a um acompanhante) / público não 
preferencial: 1 hora antes do espetáculo (um ingresso por pessoa)

GrATuiTo A Gente Se Vê Por Aqui 
os ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro, a partir 
de 1h antes do início da performance e ao longo de toda a sua 
duração, 24 horas. a distribuição dos ingressos está sujeita à 
lotação da casa (80 lugares)

GrATuiTo. ensaios abertos de Imprevisível e Riso 
distribuição de ingressos uma hora antes de cada ensaio. 
capacidade do local: 40 pessoas

HAMLET – 10% dos ingressos de cada sessão estarão 
disponíveis para venda na bilheteria do teatro faap, no dia das 
apresentações, a partir das 16h
 
ÁRVORES ABATIDAS, KING SIZE, A EMPAREDADA DA RUA 
NOVA e DNA DE DAN – Quando esgotados na internet, os 
ingressos podem ser comprados nas unidades do sesc são 
paulo, até que os respectivos espaços estejam lotados
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s AuDiTório iBirAPuErA 
oSCAr NiEMEyEr 
avenida pedro Álvares cabral, s/n, 
parque ibirapuera   
tel.: (11) 3629-1075 

CASA Do PoVo 
rua três rios, 252, Bom retiro   
tel.: (11) 3227-4015

CENTro CuLTurAL FiESP  
TEATro SESi SP / MEzANiNo 
avenida paulista, 1313, cerqueira 
césar – tel.: (11) 3146-7439

CENTro CoMPArTiLHADo  
DE CriAção  
rua Brigadeiro galvão, 1010, Barra 
funda – tel.: (11) 3392-7485

CENTro CuLTurAL  
São PAuLo (CCSP) 
rua vergueiro, 1000, metrô vergueiro 
tel.: (11) 3397-4002

CoMPLExo CuLTurAL  
FuNArTE SP 
alameda nothmann, 1058, campos 
elíseos – tel.: (11) 3662-5177 

ESCoLA BriTâNiCA DE  
ArTES CriATiVAS 
rua mourato coelho, 1404, pinheiros 
tel.: (11) 3030-3200

ESPAço iTAú DE CiNEMA ANExo 
rua augusta, 1470, consolação  
 tel.: (11) 4564-7503

FÁBriCA DE CuLTurA 
BrASiLâNDiA 
avenida general penha Brasil, 2508, 
vila nova cachoeirinha  
tel.: (11) 3859-2300

GALEriA VErMELHo 
rua minas gerais, 350, higienópolis 
tel.: (11) 3138-1520 

GALPão Do FoLiAS 
rua ana cintra, 213, santa cecília  
tel.: (11) 3361-2223 

GoETHE-iNSTiTuT São PAuLo 
rua lisboa, 974, pinheiros  
tel.: (11) 3296-7000

iNSTiTuTo PoMBAS urBANAS  
avenida dos metalúrgicos, 2100  
cidade tiradentes  
tel.: (11) 2285-5699

iTAú CuLTurAL 
avenida paulista, 149, Bela vista  
tel.: (11) 2168-1777 

MEMoriAL DA rESiSTêNCiA  
DE São PAuLo  
largo general osório, 66, santa 
ifigênia – tel.: (11) 3335-4990

MuSEu DA iMiGrAção 
rua visconde de parnaíba, 1316, 
mooca – tel.: (11) 2692-1866 

oCuPAção iNDEPENDENTE 
AquALTuNE 
rua Butantã, 233, pinheiros

oFiCiNA CuLTurAL oSWALD  
DE ANDrADE 
rua três rios, 363, Bom retiro 
 tel.: (11) 3222-2662 

SEDE Do TEATro DA VErTiGEM 
rua treze de maio, 240, Bela vista – 
tel.: (11) 3255-2713

SESC CoNSoLAção 
rua doutor vila nova, 245, vila 
Buarque – tel.: (11) 3234-3000

SESC iPirANGA 
rua Bom pastor, 822, ipiranga 
tel.: (11) 3340-2000

SESC PiNHEiroS – TEATro 
PAuLo AuTrAN 
rua paes leme, 195, pinheiros  
tel.: 3095-9400 

SESC ViLA MAriANA  
rua pelotas, 141, vila mariana  
tel.: 5080-3000 

SP ESCoLA DE TEATro – 
uNiDADE rooSEVELT 
praça franklin roosevelt, 210, 
consolação – tel.: (11) 3775-8600

TEATro CACiLDA BECKEr 
rua tito, 295, lapa 
tel.: (11) 3864-4513 

TEATro FAAP 
rua alagoas, 903, higienópolis  
tel.: (11) 3662-7232 

TEATro João CAETANo 
rua Borges lagoa, 650,  
vila clementino  
tel.: (11) 5573-3774 / 5549-1744 

TEATro SérGio CArDoSo - SALA 
PASCHoAL CArLoS MAGNo 
rua rui Barbosa, 153, Bela vista – 
tel.: (11) 3288-0136 

TENDAL DA LAPA 
rua constança, 72, lapa  
tel.: (11) 3862-1837 
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s airton marangon, alain Bourdon, alexandre pietro e equipe do auditório 

ibirapuera oscar niemayer, andré cortez, andré lucena, andré mendes, 

andré vilela, anna helena polistchuk, aurea leszczynski vieira gonçalves, 

Beatriz ferreira, Benjamin seroussi, Bethe ferreira, cadu Witter, camila 

magalhães, camilla navarro, carlos eduardo hashish, carlos monge, catarina 

duncan, catherine faudry, célia gambini, charles delogne, christine rohrig, 

claudia hamra, cléria oliveira moura, companhia antropofágica, companhia 

de teatro heliópolis, consulados Brasileiros na alemanha, espanha, polônia, 

suécia e suiça, cooperativa paulista de teatro, cris lozano, daisuku ikeda, 

daniella griesi, daniele carolina lima uchikawa, danilo santos de miranda, 

debora hummel, deborah de oliveira rossoni, debora viana, denio maués, 

deputado vicente cândido, dione leal, dorota kwinta, dulce maschio, 

dulce vivas, ecad - escritório central de arrecadação e distribuição, edson 

natale, eduardo fragoaz, eduardo saron, eduardo matarazzo suplicy, efrém 

colombani, elder Baungartner, elen londero, eleonor pelliciari, elian zanelato, 

emerson pirola, equipe das leis estadual e federal de incentivo à cultura, 

equipe do ministério da cultura, equipe do teatro cacilda Becker, erica 

mourão trindade e equipe do sesc vila mariana, erica teodoro, eustáquio 

gugliemelli, evanda martins de melo, fábio larsson, ferdinando martins, 

fernanda machiaveli, flavia carvalho e equipe do sesc pinheiros, flávio 

Bassetti, flávio do nascimento, gabriel portela, gaby imparato, gabrielle 

araujo, gaelle massicos Bitty, galiana Brasil e equipe do itaú cultural, grupo 

pandora, grzegorz mielec, heloisa cuente pisani, henrique carsalade, inès 

da silva, isabel hölzl, ivam cabral, ivan gianinni, izilda maria Bernardes, 

joachim Bernauer, joaquim gama, joão carlos malatian, joão calos 

teixeira de melo, joel naimayer padula, josé roberto sadek, juan lozano, 

juan jesús montiel rozas, jurandy valença persiano, julia gomes, julian 

christopher fuchs, julio cesar doria alves, karine legrand, katharina von 

ruckteschell-katte, kelly adriano de oliveira, leandro teodoro ferreira, 

liliane rebelo, lorena vicini, louis logodin, lucas neves, lucia romano, 

luciana alves, luiz sobral, magno neto, marcelo denny, marcelo mattos 

araujo, márcia dias, marcia m. silva, marco griesi, marcio gallacci, maria 

Beatriz costa cardoso, maria do rosário ramalho, maria teresa mortale, 

mariângela abbatepaulo, marian arbre, mariana ribeiro sousa, marília Bonas, 

mario rubio, mawusi tulani, michel huck, milú villela, miriam rinaldi, mônica 

fernandes, nabil Bonduki, natália aquino cesário, ocupação aqualtune, 

otávio frias filho, pablo moreira, paola de marco, paulo pina, perrine Warme 

janville, professores do departamento de artes cênicas da eca-usp, peter 

johansson, rafael presto, regina studart, regina varandas, rodrigo eloi da 

silva, rodrigo maia de lorena pires, rodrigo mathias, rodrigo Ymatsuka e 

equipe, rogério ianelli, ronald santig, rosana paulo da cunha, rosangela 

Quaresma, rose silveira, rudifran almeida pompeo, sandra moreira, sated 

/sp - sindicato dos artistas e técnicos em espetáculos de diversões no 

estado de são paulo, sebastian Barnet fuchs, sérgio luiz venitt de oliveira, 

sociedade Brasileira de autores - sBat, sonia regina viveiros Brocca, telma 

Baliello, tião soares, valdir de jesus rivaben, valeria lovato, vicente freitas.
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f i c h a  t é c n i c a
idealização e Direção Artística: antonio araújo
idealização e Direção Geral de Produção: guilherme marQues
Diretor de relações institucionais: rafael steinhauser
relações internacionais: jenia kolesnikova e natÁlia machiaveli
Curadoria dos olhares Críticos: daniele avila small e  
luciana eastWood romagnolli 
Curadoria de Ações Pedagógicas: maria fernanda vomero
Curadoria Plataforma MiTbr: christine greiner, felipe de assis,  
Welington andrade
Curadoria do Espaço de Ensaios: daniele avila small, luciana eastWood 
romagnolli e silvia fernandes 
Coordenação Executiva de Produção: rachel Brumana
Coordenação Administrativa e Financeira: patrícia perez
Coordenação de Comunicação: marcia marQues | canal aBerto
Coordenação de relações Públicas: carminha gongora
Coordenação Técnica: andré Boll
Coordenação de Logística: marisa riccitelli sant´ana
Coordenação dos olhares Críticos e das Ações Pedagógicas: andreia duarte
Coordenação da Prática da Crítica: julia guimarães
Produtora Associada à MiTbr: carla estefan
relações institucionais e Coordenação do Seminário MiTbr:  
andrea caruso saturnino
Produtores Locais de Montagem: andrea caruso saturnino, ariane  
cuminale, claudia BurBulhan, dora leão, julia gomes, julio cesarini, 
patricia souza ceschi, pedro de freitas, olivia maia Barcellos, 
ricardo fraYha
Coordenadores Técnicos de Montagem: cauÊ gouveia, fernanda guedella,  
melissa guimarães, rodrigo campos
Produção e Tradução dos olhares Críticos e Ações Pedagógicas:  
fernando zugno e richard santana
Assessoria Jurídica: josé augusto vieira de aQuino
Assistente de relações internacionais: fernando ruiz Braul
Assistentes de Comunicação: daniele valério, flÁvia fontes  
e kellY santos  | canal aBerto
Assistente de Coordenação Executiva de Produção: paulo girčYs
Assistente de relações Públicas: marina WatanaBe 
Assistente de Coordenação Técnica: marta cesar
Assistente de Coordenação de Logística: luiza meira alves e paula malfatti
Assistente de Coordenação olhares Críticos: joão moreira
Assistente de Coordenação Financeira: hiago marQues
Promoção e Difusão dos olhares Críticos e Ações Pedagógicas: eliana monteiro
Estagiário dos olhares Críticos e Ações Pedagógicas: tom vieira
redes Sociais: ana Beatriz resende e everton felisBerto | menu da música 
Edição, redação e Supervisão de Conteúdo Editorial: pollYanna diniz
Tradução de Conteúdo Técnico e Editorial: patrícia lopes
revisão de Conteúdo Editorial: grenÁ conteúdo multiplataforma 
Projeto Gráfico: patrícia cividanes
Colaborador: fause haten
Autores do Logotipo original da MiTsp (2014): andré cortez e regina cassimiro
Autora do Logotipo MiTsp Versão 2018: patrícia cividanes
Assistente de Arte: osvaldo piva
Vídeos institucionais: natÁlia machiaveli
registro Fotográfico: guto muniz e nereu jr.
registro Videográfico: Bruta flor filmes, paulo pereira e vinY psoa
Transmissões ao Vivo: vinY psoa
Texto da Cerimônia de Abertura: maria fernanda vomero
Mestre de Cerimônias: denise stoklos
Secretaria MiTsp: daniella dantas 
Serviços Gerais: cÁssia nunes e jair nascimento
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mostra de espetáculos

DIA 1 CAMPO MINADO
20h | Teatro Sesi SP

SUÍTE Nº2
20h30 |
Auditório Ibirapuera
Para convidados

DIA 2 AUDIOREFLEX
11h-14h | Museu da Imigração

PONTOS DE VISTA
14h30-18h |
Praça da República

ÁRVORES ABATIDAS
18h | Sesc Pinheiros

CAMPO MINADO
20h | Teatro Sesi SP
Pensamento-em-Processo

SUÍTE Nº2
21h | Auditório Ibirapuera
DT com Luz Ribeiro

DIA 3 PONTOS DE VISTA
10h-13h | Praça da Sé

ÁRVORES ABATIDAS
18h | Sesc Pinheiros

CAMPO MINADO
20h | Teatro Sesi SP
DT com
Márcio Seligmann-Silva

KING SIZE
21h | Sesc Vila Mariana

SUÍTE Nº2
21h | Auditório Ibirapuera

DIA 4
VOCÊ TEM UM MINUTO
PARA OUVIR A PALAVRA?
10h-15h30 | Av. Paulista
(esq. com R. Teixeira da Silva)

ÁRVORES ABATIDAS
17h | Sesc Pinheiros

CAMPO MINADO
18h | Teatro Sesi SP

KING SIZE
18h | Sesc Vila Mariana
DT com Charles Gavin

DIA 5
PALMIRA 
21h | Teatro Sérgio Cardoso
Sala Paschoal Carlos Magno

DIA 6 AUDIOREFLEX
9h-17h | Museu da Imigração

HAMLET
21h | Teatro FAAP

PALMIRA 
21h | Teatro Sérgio Cardoso
Sala Paschoal Carlos Magno
DT com Christian Dunker

KING SIZE
21h | Sesc Vila Mariana

DIA 7 AUDIOREFLEX
9h-17h | Museu da Imigração

HAMLET
21h | Teatro FAAP
DT com Marcelo Caetano

PALMIRA 
21h | Teatro Sérgio Cardoso
Sala Paschoal Carlos Magno

sal. 
21h30 | Itaú Cultural

DIA 8 AUDIOREFLEX
9h-17h | Museu da Imigração

HAMLET
21h | Teatro FAAP

sal. 
21h30 | Itaú Cultural

DIA 9 AUDIOREFLEX
9h-17h | Museu da Imigração

sal. 
20h | Itaú Cultural

PAÍS CLANDESTINO
21h | Teatro Cacilda Becker

DIA 10 AUDIOREFLEX
9h-17h | Museu da Imigração

sal. 
20h | Itaú Cultural
DT com Ana Maria Gonçalves

PAÍS CLANDESTINO
21h | Teatro Cacilda Becker

DIA 11 AUDIOREFLEX
10h-17h | Museu da Imigração

PAÍS CLANDESTINO
18h | Teatro Cacilda Becker
DT com André Dahmer

A GENTE SE VÊ POR AQUI
Galpão do Folias
de 21h do dia 11/3 às 21h do dia 12/3

PP
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DT com Luz Ribeiro

DIA 3 PONTOS DE VISTA
10h-13h | Praça da Sé

ÁRVORES ABATIDAS
18h | Sesc Pinheiros

CAMPO MINADO
20h | Teatro Sesi SP
DT com
Márcio Seligmann-Silva

KING SIZE
21h | Sesc Vila Mariana

SUÍTE Nº2
21h | Auditório Ibirapuera

DIA 4
VOCÊ TEM UM MINUTO
PARA OUVIR A PALAVRA?
10h-15h30 | Av. Paulista
(esq. com R. Teixeira da Silva)

ÁRVORES ABATIDAS
17h | Sesc Pinheiros

CAMPO MINADO
18h | Teatro Sesi SP

KING SIZE
18h | Sesc Vila Mariana
DT com Charles Gavin

DIA 5
PALMIRA 
21h | Teatro Sérgio Cardoso
Sala Paschoal Carlos Magno

DIA 6 AUDIOREFLEX
9h-17h | Museu da Imigração

HAMLET
21h | Teatro FAAP

PALMIRA 
21h | Teatro Sérgio Cardoso
Sala Paschoal Carlos Magno
DT com Christian Dunker

KING SIZE
21h | Sesc Vila Mariana

DIA 7 AUDIOREFLEX
9h-17h | Museu da Imigração

HAMLET
21h | Teatro FAAP
DT com Marcelo Caetano

PALMIRA 
21h | Teatro Sérgio Cardoso
Sala Paschoal Carlos Magno

sal. 
21h30 | Itaú Cultural

DIA 8 AUDIOREFLEX
9h-17h | Museu da Imigração

HAMLET
21h | Teatro FAAP

sal. 
21h30 | Itaú Cultural

DIA 9 AUDIOREFLEX
9h-17h | Museu da Imigração

sal. 
20h | Itaú Cultural

PAÍS CLANDESTINO
21h | Teatro Cacilda Becker

DIA 10 AUDIOREFLEX
9h-17h | Museu da Imigração

sal. 
20h | Itaú Cultural
DT com Ana Maria Gonçalves

PAÍS CLANDESTINO
21h | Teatro Cacilda Becker

DIA 11 AUDIOREFLEX
10h-17h | Museu da Imigração

PAÍS CLANDESTINO
18h | Teatro Cacilda Becker
DT com André Dahmer

A GENTE SE VÊ POR AQUI
Galpão do Folias
de 21h do dia 11/3 às 21h do dia 12/3

PP

PP

PP

PP Performances Públicas Diálogos TranversaisDT



mItbr - plataForma BrasIl

DIA 6 CARANGUEJO OVERDRIVE
16h e 18h30 | Teatro Sesi SP

LEITE
DERRAMADO
18h | Teatro
João Caetano

NÓS, OS OUTROS ILESOS
19h e 21h | Casa do Povo

VAGA CARNE
21h e 23h |
Galpão do Folias

DIA 7
LEITE
DERRAMADO
18h | Teatro
João Caetano

A EMPAREDADA
DA RUA NOVA
20h e 22h | Sesc Ipiranga

HOTEL MARIANA
20h | Complexo
Cultural Funarte SP

DIA 8

Seminário
Artes Cênicas: 
Desafios para 
Internacionalização
9h-12h |
Itaú Cultural

IMPREVISÍVEL
Ensaio aberto
14h | Sede do 
Teatro da Vertigem

RISO 
Ensaio aberto
15h | Sede do
Teatro da Vertigem

CANTO PARA
RINOCERONTES E HOMENS
17h | Galpão do Folias

HOTEL MARIANA
20h | Complexo
Cultural Funarte SP

DINAMARCA
21h | Centro 
Compartilhado
de Criação

DIA 9

Seminário
Artes Cênicas: 
Desafios para 
Internacionalização
9h-12h |
Itaú Cultural

PROCEDIMENTO 2
PARA LUGAR 
NENHUM
15h |
Oficina Cultural
Oswald de Andrade

CANTO PARA
RINOCERONTES
E HOMENS
17h |
Galpão do Folias

DE CARNE E CONCRETO
Uma Instalação Coreográfica
20h | Tendal da Lapa

DNA DE DAN
21h | Sesc Ipiranga

DINAMARCA
21h | Centro 
Compartilhado
de Criação 

DIA 10
PROCEDIMENTO 2
PARA LUGAR NENHUM 
15h | Oficina Cultural Oswald de Andrade

DNA DE DAN
18h |
Galeria Vermelho

DE CARNE E CONCRETO
Uma Instalação Coreográfica
20h | Tendal da Lapa
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olhares crítIcos e ações     pedagógIcas

DIA 2 Pensamento-em-Processo | AudioReflex
11h-12h | Museu da Imigração

DIA 3 Pensamento-em-Processo | Suíte nº2
11h | Itaú Cultural

Roda de Conversa
Des-normatividade: Possibilidades Criativas de Expressão
13h-15h | Oficina Cultural Oswald de Andrade

DIA 4
Apresentação de Experimento Cênico
Residência Textos Cotidianos em Cena
Susanne Kennedy
11h-11h30 | Goethe-Institut SP

Intervenção e Mediação no Espaço Público
Conversa com Nayse López e Ana Luisa Santos
15h30-16h30 | Avenida Paulista (esquina com a Rua Teixeira da Silva)

DIA 5
Abertura Comemorativa: Daqui a 10 anos...
Prática da Crítica 
14h-16h | Goethe-Institut SP

Conversa entre Joris Lacoste e Nuno Ramos
19h-21h | Itaú Cultural

DIA 6 Pensamento-em-Processo | King Size
11h | Itaú Cultural

Masterclass com Victoria Pérez Royo
14h-16h | Itaú Cultural

DIA 7 Pensamento-em-Processo | Hamlet
10h | Itaú Cultural

Pensamento-em-Processo | Palmira
11h | Itaú Cultural

Debate + Lançamento de Livros
14h-16h30 | Itaú Cultural

Mesa-Redonda O Devir Negro
do Mundo + Lançamentos N-1
16h30-18h30 | Itaú Cultural

DIA 8
Assembleia Geral: Democracia e Representação
no Mundo Contemporâneo
10h-12h | Goethe-Institut SP

Mesa-Redonda 
O Mal-Estar das Mediações
e o Isolamento da Arte
14h-17h | Itaú Cultural

Estreia do Filme Tribunal Congo
20h-22h | Espaço Itaú
de Cinema Anexo

DIA 9 Pensamento-em-Processo | sal.
11h | Itaú Cultural

Roda de Conversa
Intersecções entre Poéticas Não Verbais
12h30-14h | Memorial da Resistência

Mesa-Redonda
Crítica Não é Censura: De Quem é a 
Arte que Pode Tudo?
13h30-18h | Itaú Cultural

DIA 10 Pensamento-em-Processo | País Clandestino 
11h | Itaú Cultural

Cena Contemporânea:
Panoramas Críticos
14h-18h | Itaú Cultural

Entrevista Pública com Krystian Lupa
20h-22h | Sesc Pinheiros

DIA 11
Roda de Conversa
Através das Fronteiras: Imigração, Refúgio e Arte
11h-13h30 | Oficina Cultural Oswald de Andrade

Mesa-Redonda
Amor e Ódio ao Corpo no Brasil
14h-16h30 | Avenida Paulista (esq. com R. Teixeira da Silva)
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