A MITsp - MOSTRA INTERNACIONAL DE TEATRO DE SÃO PAULO
FAZ SUA QUINTA EDIÇÃO
A Mostra inaugura sua programação no dia 1° de março, no Auditório Ibirapuera – Oscar Niemeyer, em São Paulo,
com a montagem Suíte n°2, do diretor francês Joris Lacoste (artista em foco desta edição), e segue até o dia 11,
ocupando diversos espaços da cidade e com a participação de artistas nacionais e internacionais atuando nos
seus eixos: Mostra de Espetáculos, Ações Pedagógicas, Olhares Críticos e MITbr - Plataforma Brasil - uma das
novidades dessa edição

Cena do espetáculo "Campo Minado", dirigido pela argentina Lola Arias, parte da programação da quinta edição da MITsp

A MITsp - Mostra Internacional de Teatro de São Paulo lança a programação de espetáculos,
atividades reflexivas e pedagógicas de sua quinta edição, que acontece de 1 a 11 de março de 2018,
ocupando vários espaços da cidade de São Paulo. Serão dez montagens com a participação de artistas
de vários países, como Alemanha, Argentina, França, Polônia, Reino Unido, Suíça, Uruguai, entre
outros. O espetáculo Suíte n°2, dirigido pelo francês Joris Lacoste, o artista em foco dessa edição, faz a
abertura no dia 1 de março no Auditório Ibirapuera, e o encerramento é a performance A Gente Se Vê
Por Aqui, dirigida pelo artista brasileiro Nuno Ramos, com duração de 24 horas, entre o Fantástico (o
programa dominical, do dia 11/03), até o Jornal Nacional do dia seguinte (segunda-feira, dia 12/03).
A quinta edição da MITsp tem apresentação do Ministério da Cultura - Governo Federal e Banco Itaú,
realização da Associação Olhares Instituto Cultural, ECUM Central de Produção, Itaú Cultural, Sesc,
SESI-SP e correalização da Secretaria Estadual de Cultura - Governo do Estado de São Paulo, SESI-SP,
Instituto Adam Mickiewicz da Polônia, Consulado Geral da França em São Paulo, Institut Français
Brasil, Pro Helvetia, APEX, Goethe-Institut São Paulo e British Council Brasil.

Dois dos mais significativos diretores contemporâneos, o suíço Christoph Marthaler e o polonês
Krystian Lupa - ambos pela primeira vez em São Paulo - são destaques da programação desta quinta
edição da MITsp, com os espetáculos King Size e Árvores Abatidas – respectivamente, considerados
trabalhos importantes de seus repertórios.
A MITbr - Plataforma Brasil inaugura um novo eixo fundamental na mostra de 2018. Programa
de internacionalização das artes cênicas brasileiras, a ação acontece, nessa edição, como um projeto
piloto, visando promover produções contemporâneas nacionais que foram destaque nos últimos anos.
Com curadoria de três experts da área - Christine Greiner, Felipe de Assis e Welington Andrade - os
espetáculos selecionados serão convidados para se apresentarem na quinta edição da MITsp para
programadores de festivais nacionais e internacionais. A iniciativa representa um passo importante
para a expansão do reconhecimento do teatro brasileiro no cenário internacional, fomentando sua
circulação e visibilidade.
Dois seminários, um dentro da MITbr – Plataforma Brasil, serão realizados: o primeiro Artes Cênicas:
Desafios para a Internacionalização, com temas como Internacionalização e Descolonização e Políticas
Públicas para a Internacionalização das Artes Cênicas e o segundo, dentro de Reflexões EstéticoPolíticas, discorre sobre O estatuto da arte no Brasil contemporâneo: liberdade, alteridade, mediação,
compondo a grade de Olhares Críticos.
A MITsp de 2018 – ineditamente - faz a première latino-americana do filme Tribunal Congo, um
projeto do encenador suíço Milo Rau, um dos diretores de teatro mais aclamados da Europa. No
longa-metragem, Rau consegue reunir vítimas, perpetradores, observadores e analistas do conflito
para um tribunal civil único no leste do Congo. O filme documental leva esses ensaios de tribunais
espetaculares à vida na tela grande e cria um retrato sem envergadura das maiores e mais sangrentas
guerras econômicas da história humana. A exibição do filme será seguida por uma conversa com a
dramaturga e pesquisadora Eva-Maria Bertschy.

MITsp: diálogos, parcerias e experimentações
Desde a primeira edição, Antônio Araújo (Teatro da Vertigem) e Guilherme Marques (CIT-EcumCentro Internacional de Teatro Ecum), idealizadores da MITsp – diretor artístico e diretor geral de
produção, respectivamente - tinham a ideia de reunir em um festival espetáculos de impacto na
experimentação e na investigação da linguagem cênica.
Em seu quinto ano consecutivo, essa perspectiva continua guiando a curadoria dos trabalhos
apresentados e as propostas de diálogos nos eixos Mostra de Espetáculos, Ações Pedagógicas e
Olhares Críticos e no novo MITbr - Plataforma Brasil. As montagens convidadas para 2018 são todas
inéditas no Brasil e trazem artistas de diversos países - muitas companhias e projetos unem pessoas de
diferentes nacionalidades.
Temas - Os espetáculos estão inseridos em temáticas que permearam as escolhas feita pelos
curadores: "História, memória e política", "A palavra como Protagonista", "Reverberações entre Teatro
e Música" e "Migrações e Deslocamentos".
O primeiro deles, "História..." , conta com as obras Campo Minado (Lola Arias), sal. (Selina Thompson)
e País Clandestino (Florencia Lindner, Jorge Eiro, Lucía Miranda, Mäelle Poésy e Pedro Granato).

Essas obras propõem olhares e evocam lembranças e falas para tratar das reminiscências de
diferentes formas, sejam de guerras, colonialismo ou realidades atuais. Revelam, assim, seus
desdobramentos ainda presentes nos nossos dias, reacendendo discussões com pontos de vistas de
pessoas comuns, pontuando questões políticas e afetivas. Em diálogo com a proposta de Campo
Minado e de País Clandestino, os diretores dos espetáculos farão workshops para artistas brasileiros Meus Documentos e Memórias Clandestinas, respectivamente - dentro das Ações Pedagógicas. Nessas
atividades sugerem experiências cênicas de investigações, por meio de diversos materiais, a partir de
história pessoais.
"A palavra como Protagonista" compreende os trabalhos Suíte nº2 (Joris Lacoste), Árvores Abatidas
(Krystian Lupa) e A Gente Se Vê Por Aqui (Nuno Ramos). O polonês Krystian Lupa é nome fundamental
nesta edição. Sua montagem, baseada no texto homônimo do autor Thomas Bernard, coloca em cena
o refinamento de sua técnica no trabalho de atores e do texto.
De diferentes modos, esses espetáculos exploram a palavra, as possibilidades de comunicação, sua
escuta, seus ruídos e seus silêncios. Suíte n°2, projeto do francês Joris Lacoste, representa de forma
explicita essa ideia. Seu espetáculo questiona e submete as palavras a um jogo de formas, repetindoas seguidamente, cantando, falando muito rápido, até que seus sentidos ganhem novas ideias ou
percam sua ideia original.
"Reverberações entre Teatro e Música" é outra frente da curadoria e traz as peças King Size (Christoph
Marthaler) e Hamlet (Boris Nikitin). É foco da MITsp, em todos os anos, obras que reúnam teatro,
música, dança, instalações e outras formas de expressão. King Size, da companhia suíça Théâtre VidyLausanne, dirigido por Christoph Marthaler, é um exemplo de espetáculo em que a música está em
diálogo com o teatro, característica da pesquisa intensa do diretor em sua carreira; ou Hamlet, do
dramaturgo e diretor Boris Nikitin, que transporta a tragédia de Shakespeare para os dias atuais,
usando recursos como a música - além de cantar, um quarteto barroco está no palco - e a
performance.
"Migrações e Deslocamentos" finaliza os campos de curadoria com o espetáculo Palmira (Bertrand
Lesca e Nasi Voutsas) e as obras de AudioReflex (Ariel Efraim Ashbel, Rita Natálio e Claudia Bosse).
Palmira coloca em cena vingança e de política de destruição.
Em parceria com o Goethe-Institut São Paulo e o festival SpielArt, o projeto AudioReflex tem como
ponto de partida a migração e a integração dos imigrantes e uniu artistas ativos no Brasil e na
Alemanha, com a curadoria de Sigrid Gareis, para produção de uma performance auditiva sobre suas
experiências com o tema. Em um primeiro momento, três artistas compuseram três obras em
Munique e agora é a vez de os outros três virem ao Brasil para seu mergulho no tema e criação de
suas performances para o Museu da Imigração e outros espaços, onde farão suas pesquisas e suas
áudio-obras.
As Ações Pedagógicas e Olhares Críticos, eixos fundamentais na percepção da MITsp, também
discutem questões políticas em suas ações:
Com curadoria de Luciana Romagnolli e Daniele Ávila Small, Olhares Críticos coloca em evidência,
entre as ações já confirmadas nas Reflexões Estético-Políticas, o tema "O estatuto da arte no Brasil
contemporâneo: liberdade, alteridade, mediação", discutindo a censura e a violência, tendo em vista o

debate público nas artes em 2017. Completam ainda ações previstas para acontecer: os Diálogos
Transversais, o Pensamento-em-Processo, o Espaço de Ensaios e a Prática da Crítica.
As Ações Pedagógicas, com curadoria de Maria Fernando Vomero, inauguraram as atividades da MITsp
com abertura de inscrições para workshops e a residência da alemã Susanne Kennedy, que esteve
presente na edição passada com o espetáculo Por que o Senhor R. Enlouqueceu? e volta para trabalhar
com artistas brasileiros. Ao longo de três semanas, os participantes se aproximarão de sua linguagem
cuja ideia principal é o trabalho com novas formas de linguagem verbal aliadas à precisão das
expressões corporal e vocal. Outros workshops também estão previstos, entre eles,
Internacionalização de espetáculos, com a croata radicada na Espanha Iva Horvat; Meus Documentos,
com a argentina Lola Arias; Des–normatividade: possibilidades criativas de expressão, com a sueca Liv
Elf Karlén, Intersecções entre poéticas não-verbais, com os brasileiros Aby Cohen e Renato Bolelli
Rebouças, além de Enciclopédia da Fala, com o francês Joris Lacoste, e um workshop especial com
Krystian Lupa, que deve trabalhar com jovens atores e encenadores brasileiros.
Este ano, o desejo de expansão das atividades do eixo pela cidade se concretiza com workshops em
diferentes pontos, como na Fábrica de Cultura Brasilândia e no Pombas Urbanas.

Mostra de Espetáculos
Espetáculos e performance
A escritora, dramaturga e artista Lola Arias traz à quinta edição da MITsp um espetáculo de grande
potência cênica. Lola traz o inédito Campo Minado em que discute de forma inovadora a Guerra das
Malvinas, uma ferida ainda aberta no seu país. Para tanto, coloca lado a lado três ex-combatentes
argentinos e três ingleses.
Campo Minado, um projeto que reúne argentinos e ingleses veteranos da Guerra da Malvinas,
investiga o que permaneceu na memória desses combatentes, passados mais de 35 anos do conflito
armado. O palco, transformado em um set de filmagem, funciona como uma máquina do tempo, para
reconstruir suas experiências de guerra. O único laço entre eles é o fato de serem veteranos. Mas o
que é esse papel? Um sobrevivente, um herói, um louco?
Com os seis atores/personagens em cena, Campo Minado examina as marcas deixadas pela guerra, a
relação entre a experiência e a ficção e as formas de representação da memória. Acompanhados de
uma banda, o espetáculo faz dessas vivências recordadas uma tentativa de reconstruir a história a
partir desses pontos de vistas.
Um solo feminino é o ponto de partida para sal., espetáculo com a atriz Selina Thompson,
estabelecida no Reino Unido. Vencedora de vários prêmios por sua atuação, o espetáculo recobra a
memória a partir de uma viagem idealizada pela artista para falar de sofrimento, ancestralidade, lar,
esquecimento e colonialismo.
Em sal., a atriz narra o percurso de dois artistas que 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 trajeto, realizado em fevereiro de 2016, levaram os
artistas às profundezas do Atlântico e ao universo de um passado imaginário. O espetáculo sal. é uma
leitura do que eles trouxeram de volta. Como a história e as relações coloniais permanecem em nosso

cotidiano? Um espetáculo sobre fazer parte de uma diáspora, que nos leva a pensar onde nos
encaixamos e quais mudanças estão por vir. Uma performance dura e sensível, a um só tempo, que
fez uma crítica no jornal britânico de The Guardian declarar: sal. "oferece o dom de ver o mundo
através de diferentes olhos".
País Clandestino, um projeto de inúmeras fronteiras, feito por cinco diretores, de diferentes países.
Também trata de pertencimento e reflete sobre política, história e arte a partir do ponto de vista de
cada um dos autores/atores. Maëlle Poesy (França), Jorge Eiro (Argentina), Lucía Miranda (Espanha),
Pedro Granato (Brasil) e Florencia Lindner (Uruguai) conheceram-se em Nova York durante um
intercâmbio no Directors LAB do Lincoln Center, em 2014. Essa experiência e a diversidade de pontos
de vista (artísticos e políticos) levou-os a continuar o intercâmbio por mais de dois anos de forma
virtual.
O espetáculo, posto como autodocumental, traz em sua criação os artifícios tecnológicos utilizados
durante a construção da obra - que foi feita entre três residências artísticas, e-mails e muitas reuniões
via Skype. Em cada encontro, falavam sobre suas práticas teatrais, o contexto artístico e político em
que cada um vivia em seu país e fantasiaram a ideia de realizar um projeto a cinco mãos. O resultado
será apresentado no Brasil pela primeira vez.
Julian Meding é o performer e músico eletrônico que, acompanhado por um quarteto barroco,
interpreta Hamlet, do dramaturgo e diretor Boris Nikitin, que transformou a peça de Shakespeare num
espetáculo que transita entre a performance e os teatros documentário, musical e experimental.
Meding interpreta um Hamlet revoltado contra a realidade e também contra a plateia – como em
Shakespeare, Hamlet se revolta contra sua corte real -, misturando detalhes de sua história de vida
com a ficção. Durante a apresentação de Hamlet, o performer que 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.
O suíço Boris Nikitin é um prestigiado diretor e dramaturgo. Suas produções refletem 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.
Palmira, o trabalho do grego Nasi Voutsas e do francês Bertrand Lesca, usa o nome da cidade Síria Patrimônio Mundial da Humanidade da Unesco - para tratar de vingança e de política de destruição.
Contemplado pelo prêmio Total Theatre Award 2017, durante o Festival de Edimburgo, pela inovação,
experimentação e exploração de formatos, é um drama político que mistura o fato e a ficção. A antiga
cidade de Palmira foi uma das mais preservadas do mundo e recebia turistas que vinham de todos os
cantos do mundo para contemplar os icônicos templos de Bel e Baalshamin e o Arco do Triunfo. Até
2015, quando durante a Guerra Civil o Estado Islâmico tomou o controle da cidade, destruiu seus
templos, saqueou suas sepulturas e utilizou seu anfiteatro para realizar execuções. O trabalho
questiona o que consideramos bárbaro, quais os limites dessa "civilização".
Bertrand Lesca e Nasi Voutsas trabalham juntos desde 2015 e são artistas Associados ao MAYK - uma
organização produtora de teatro, localizada em Bristol, na Inglaterra, interessada em novos formatos
cênicos. Os dois são criadores de Eurohouse (2016), também premiado, e com mais de 50
apresentações até agora.

Reconhecido como um dos encenadores contemporâneos mais importantes, o diretor suíço Christoph
Marthaler vem pela primeira vez a São Paulo. Com uso altamente expressivo da música em suas peças,
ele apresenta King Size, um trabalho com três atores/cantores em cena, com um tom entre a
melancolia e a comédia.
King Size é uma forma que Marthaler usou ao longo de sua carreira - um modo não convencional de
encenar com música. Ao longo de 22 músicas de um longo período da história musical - que vai de
Schumann até a The Jackson 5 -, um homem e uma mulher, acompanhados por uma senhora mais
velha, entoam essas canções tendo como cenário um quarto de hotel com uma cama king size,
decorado em tons de azul e florais. As ações desses personagens assumem dimensões cômicas, seja
quando eles dançam ou usam vozes líricas para cantar músicas pop. Mesmo que o efeito seja
inicialmente estranho, ele logo se conecta à uma realidade sensível, ligada às relações humanas,
destacando sentimentos que se misturam entre sonho e realidade. Solidão, convenções grotescas e as
trágicas vidas cotidianas são evidenciadas com ternura, melancolia e humor. "Você vai sair em uma
pequena nuvem, depois de uma hora e meia de felicidade, como apenas o diretor suíço pode fazer:
uma felicidade rara e macia, como os passos laterais que a vida oferece quando está pronto para sorrir
e cantar", declarou uma crítica do francês Le Monde.
Como Marthaler, o polonês Krystian Lupa é outro grande destaque na Mostra, também considerado
um dos maiores diretores contemporâneos. Logo nos seus primeiros trabalhos já indicou uma direção
para sua forma de ler e conduzir os textos: o interesse nas relações humanas, representado no palco
por meio de um jogo psicológico sutil e por sua habilidade em tornar o silêncio parte da cena.
Seu recente trabalho, Árvores Abatidas, adaptação do livro de Thomar Bernard, é considerado por
críticos uma obra-prima do seu repertório, e coloca em cena um grupo de antigos amigos. O
reencontro acontece depois que um deles cometeu suicídio. Eles não são mais os mesmos e a boêmia
e a rebeldia do passado desapareceram, dando lugar ao dinheiro, aos confortos e aos importantes
cargos. A reunião se torna uma oportunidade para falar sobre medos profundos e subconscientes,
para examinar o passado e colocar em palavras as queixas, as feridas e as demandas desse grupo de
adultos desiludidos. É um trabalho que vem arrebatando a crítica pelo mundo, como nesta declaração
do jornal espanhol La Vanguardia: "A verdade é que Krystian Lupa realizou um trabalho dramatúrgico
fascinante. Para começar, apresenta o grupo em conformidade com uma constante imobilidade, como
figuras profundamente derrubadas pelo próprio mundo decrépito onde convivem. É um coletivo
considerado pelo autor a partir de uma margem exterior à cena e de onde Lupa sublinha algumas
personalidades, através das imagens de enorme expressividade. Em tudo, incluindo a direção dos
atores, o polonês é, mais uma vez, magistral".
O francês Joris Lacoste, que abre a Mostra este ano, combinando alternadamente literatura, teatro,
artes visuais, música, poesia sonora, tem uma forte dimensão de pesquisa. Escreve para o rádio e para
o teatro e já teve seu trabalho encenado no Centro Pompidou, em Paris. Suíte n°2 é a segunda peça da
série A Enciclopédia da Palavra que o diretor vem realizando desde 2007 com artistas de diferentes
disciplinas, linguistas, etnólogos, musicólogos, especialistas em som, entre outros. O conceito do
projeto é recolher todas as palavras possíveis, provenientes de todos os lugares, pronunciadas em
todas as línguas e em todas as circunstâncias, cada uma com seu sentido, com seu efeito no mundo desde discursos de presidentes até áudios ditos em cabines de avião. A partir disso, as orquestra e as
transforma em cena.

Neste espetáculo, as palavras se encontram pela primeira vez nas vozes de um quinteto de
atores/cantores com enorme potência técnica da voz. As palavras se deslocam em ritmos e sons e
ganham outros significados. "Palavras que são ações. Palavras que são boas e palavras que são
assustadoras. Palavras que lutam, sofrem, esperam, se regozijam, se revoltam, se tranquilizam.
Palavras que dançam e palavras que fazem amor. Palavras que decidem, ameaçam, condenam,
matam. Palavras que reúnem e palavras separadas. Palavras que dizem obrigado. Palavras que exigem
pena. Palavras que se recusam. Palavras dadas, palavras mantidas, palavras traídas..."
O artista brasileiro Nuno Ramos é o responsável pelo encerramento da MITsp, com a performance A
Gente Se Vê Por Aqui. Nela, durante 24 horas - com início durante o programa Fantástico, da Rede
Globo, e o término durante o Jornal Nacional do dia seguinte, da mesma emissora - dois atores
estarão no palco, acompanhados com um kit-sobrevivência (banheiro químico, comida, fogão, forno
de micro-ondas, filtro, sofá, colchão, aparelhos fitness, etc.). Além disso, têm à disposição jogos,
adereços, passatempos, materiais de limpeza. Usam o tempo todo dois fones de ouvido grandes, que
os isolam da plateia, e dois microfones portáteis que amplificam suas vozes. Continuamente, durante
as 24 horas que vivem ali (cozinhando, indo ao banheiro, passando o tempo como inventarem),
recebem o áudio da programação da Globo e interpretam, parodiam, improvisam e/ou 'novelizam'
seu conteúdo.
Escultor, pintor, desenhista, cenógrafo, ensaísta, videomaker, o paulista Nuno Ramos é reconhecido
desde os anos 1980 como um dos nossos principais criadores no campo das artes plásticas, Formou-se
em filosofia na USP – Universidade de São Paulo e, em 2009, seu livro Ó, uma reunião de “falsos
ensaios”, como ele mesmo define, foi o vencedor do Prêmio Portugal Telecom de Literatura. Sua
performance-vigília na internet, em protesto à anulação do julgamento dos 111 mortos do Carandiru,
teve mais de um milhão de público.
Audioreflex é uma das ações artísticas que consolida uma importante parceria nessa edição: o GoetheInstitut São Paulo e o festival SpielArt juntam-se à MITsp para a realização, aqui no Brasil, do projeto
AudioReflex, que será realizado no Museu da Imigração do Estado de São Paulo. Por meio de canais
auditivos, os artistas Ariel Efraim Ashbel, Claudia Bosse e Rita Natálio criaram obras que poderão ser
ouvidas a partir de displays da exposição dentro e nos arredores do Museu, que focam na história da
migração e do recrutamento de trabalhadores europeus depois da abolição oficial da escravatura no
Brasil. De forma crítica e de um ponto de vista pós-colonial, eles questionam a "Willkommenskultur"
(cultura de boas-vindas) do país não só de uma perspectiva histórica.

MITbr – Plataforma Brasil
MITbr - Plataforma Brasil, programa de internacionalização das artes cênicas brasileiras chega a 5ª
edição da MITsp como um projeto piloto, visando promover a visibilizarão de produções
contemporâneas nacionais que foram destaque nos últimos anos. As sessões dos espetáculos estão
voltadas prioritariamente para programadores de festivais internacionais, que vem ao Brasil
especialmente com essa finalidade. Curadores de eventos nacionais de artes cênicas também
acompanharão a mostra, além do público em geral.
Com curadoria de três experts da área - Christine Greiner, Felipe de Assis e Welington Andrade - a
iniciativa representa um passo importante para a expansão do reconhecimento do teatro brasileiro no

cenário internacional, fomentando sua circulação e visibilidade. A programação estará espalhada em
diversos espaços da cidade, e traz espetáculos de dança, teatro e performance.
As obras foram selecionadas a partir do eixo curatorial de memória e história, cada qual com sua
especificidade, mas sempre dentro desta perspectiva, propondo também resistência, seja ela política
ou artística, a resistência que a arte faz diante de um mundo cada vez mais acelerado, industrializado,
antiético e desumano. Resistir vem ao encontro a uma nova maneira em que a arte possa resolver e
problematizar as questões do mundo moderno.
Para este projeto piloto, apresentaremos obras de artistas emergentes e outros com trajetória.
Buscado abarcar distintas regiões do país e propiciando um panorama nacional, apresentamos obras
oriundas de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Pernambuco, Brasília e Minas Gerais.

Programação da Mostra de Espetáculos MITsp
Suíte n°2
Auditório Ibirapuera - Oscar Niemeyer | Dias 1, 2 e 3 (Qui, às 20h, Sex e Sáb, às 21h)
Duração: 1h25 min | Recomendação: 14 anos
Ingresso: 30 Reais (inteira) e 15 Reais (meia)

Sinopse: A Suíte n°2, do diretor francês Joris Lacoste, faz parte de um projeto maior criado em 2007, a
Enciclopédia da Fala (Encyclopédie de la Parole), uma orquestra feita de discursos que produziram, cada qual ao
seu modo, algum tipo de impacto no mundo. Todas essas palavras ditas foram retiradas de alguma situação real.
Cada uma delas foi pronunciada algum dia, em algum lugar do mundo, e então recolhida pela Enciclopédia da
Palavra. Para essa pesquisa de formas de oralidade, o projeto reúne músicos, poetas, diretores, artistas visuais,
atores, sociolinguistas e curadores, que coletam todos os gêneros de gravações de falas e as catalogam, de
acordo com especificidades, tais como cadência, musicalidade, timbre, origem, saturação ou melodia. Na Suíte
n°2, elas se encontram pela primeira vez no trabalho criado por Lacoste, realizado por um quinteto de artistas,
que falam, cantam e interpretam, com harmonias do compositor Pierre-Yves Macé. O espetáculo é falado em
diversas línguas: inglês, japonês, francês, árabe, holandês, alemão, português, espanhol, russo, croata, lingala,
chinês, dinamarquês, sânscrito e urdu.
Ficha técnica: Concepção: Encyclopédie de la Parole; criação e direção: Joris Lacoste; criação musical: Pierre-Yves Macé;
interpretação: Vladimir Kudryavtsev, Emmanuelle Lafon, Nuno Lucas, Barbara Matijevic, Olivier Normand; colaboração
artística: Elise Simonet; iluminação, vídeo e operação técnica em geral: Florian Leduc; som: Stéphane Leclercq, figurinos: Ling
Zhu, programação de vídeo: Thomas Köppel, assistente de vídeo: Diane Blondeau; tradução - gestão de projeto: Marie
Trincaretto; revisão e correções: Julie Etienne; coach de voz: Valérie Philippin e Vincent Leterme; 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; pesquisa de produção e divulgação: Ligne Directe/Judith Martin e Marie Tommasini; 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).

Campo Minado
Teatro Sesi SP | Dias 1, 2, 3 e 4/03, (Qui a Sáb, às 20h e Dom, às 18h)
Duração: 1h40 min | Recomendação: 14 anos
Ingresso: Grátis – Reserva pelo site Sesi SP

Sinopse: Campo Minado é um projeto que reuniu argentinos e ingleses, veteranos da guerra da Malvinas, para
investigar o que permaneceu em suas mentes, passados mais de trinta e cinco anos do conflito armado. O palco,
transformado em um set de filmagem, é uma espécie de máquina do tempo, transportando aqueles que lutaram
ao passado para reconstruir suas experiências de guerra e memórias. O único laço em comum é o fato de serem
veteranos. Mas o que é um veterano? Um sobrevivente, um herói, um louco? Lou Armour, que estampava as
capas de todos os jornais quando os argentinos o levaram prisioneiro no dia 2 de abril, hoje é professor de
alunos com necessidades especiais. Rubén Otero sobreviveu ao naufrágio do cruzador argentino ARA General
Belgrano e, atualmente, faz parte de uma banda que homenageia os Beatles. David Jackson escutava e
transcrevia códigos de rádio; agora, ouve os outros veteranos de guerra em sua prática de psicologia. Gabriel
Sagastume, um soldado que jamais gostou de disparar a sua arma, se tornou advogado criminal. Sukrim Rai era
um Ghurka, soldado recrutado do Nepal, que sabia como usar a sua faca e agora é um guarda de segurança.
Marcelo Vallejo era operador de armas e virou campeão de triatlo. Campo Minado examina as marcas deixadas
pela guerra, a relação entre a experiência e a ficção e as formas de representação da memória.falam, cantam e
interpretam, com harmonias do compositor Pierre-Yves Macé.
Ficha técnica: 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.

Árvores Abatidas
Sesc Pinheiros | Dias 2, 3 e 4/3, (Sex e Sáb, às 18h e Dom, às 17h)
Duração: 4h40 min | Recomendação: 14 anos
Ingresso: 30 Reais (inteira) e 15 Reais (meia)

Sinopse: Baseado no livro de Thomas Bernhard, a adaptação do diretor polonês Krystian Lupa, considerado um
dos grandes mestres das artes cênicas contemporâneas, o espetáculo encena um jantar de reencontro de um
velho grupo de amigos artistas que se transforma em uma espécie de ressurreição para um dos seus integrantes.
A boêmia e a energia 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. Fascinado por autores como Dostoiévski, Rilke,
Tchékhov e pelo austríaco Thomas Bernhard, Lupa traduziu e assinou adaptações para o teatro de inúmeros
textos, além de conceber os cenários das montagens. Entre 1980 e 2013, dirigiu o Stary Teatr, na Cracóvia, onde
encenou algumas de suas mais importantes produções. Recebeu, dentre muitos outros, os prêmios Austrian
Cross of Merit, French Order of Arts and Letters e o European Theatre Award.
Ficha técnica: Adaptação, cenografia, concepção da iluminação e direção: Krystian Lupa; Dramaturgia: Thomas Bernhard;
Produção: Polish Theatre in Wroclaw; 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; Objetos de cena: Marek Iwanaszko; Iluminação: Dariusz Bartołd, Paweł Olszewski; Projeções: Dariusz Bartołd,
Kazimierz Blacharski; Som: Maciej Kabata, Wojciech Bielach; Coordenador: Michał Grudziński.

King Size
Sesc Vila Mariana | Dias 3, 4 e 6/3 (Sáb e Ter, às 21h e Dom, às 18h)
Duração: 1h20 min | Recomendação: 12 anos
Ingresso: 30 Reais (inteira) e 15 Reais (meia)

Sinopse: 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 velha, 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 Marthaler, considerado
mestre na ironia e na discrepância, compõe uma cena poética formada por letras, canções e música. Em King
Size não é diferente, ele confere à musica papel fundamental no espetáculo, criando sons heterogêneos ao
combinar composições de diferentes tonalidades, enarmônicos. 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.
Ficha técnica: 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; Apoio: Pro Helvetia –
Swiss Arts Council.

Palmira
Teatro Sérgio Cardoso - Sala Paschoal Carlos Magno | Dias 5, 6 e 7/3 (Seg a Qua, às 21h)
Duração: 1h | Recomendação: 12 anos
Ingresso: 30 Reais (inteira) e 15 Reais (meia)

Sinopse: 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 Baalshamin, assim como o Arco do Triunfo. Em 2015, o Isis (sigla
para Estado Islâmico) tomou o controle da cidade, destruiu os templos, saqueou as sepulturas e utilizou o
anfiteatro para realizar execuções. Palmira, espetáculo criado pelo francês Bertrand Lesca e o grego Nasi
Voutsas, 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. Desde 2015, os dois criadores trabalham juntos. Artistas associados ao MAYK (Bristol, Reino Unido),
Palmira é o segundo espetáculo que fazem juntos. Sua estreia aconteceu no Festival de Edimburgo de 2017 e foi
premiado com o Total Theatre Award 2017 para Inovação, Experimentação e Exploração de Formatos. O
trabalho 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”.
Ficha técnica: 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 Ferment, MAYK, Nuffield Southampton Theatre, Tobacco Factory Theatres,
Ovalhouse e HOME (Reino Unido).

sal.
Itaú Cultural | Dias 7, 8, 9 e 10/3 (Qua e Qui, às 21h30, Sex e Sáb, às 20h)
Duração: 1h | Recomendação: 14 anos
Ingresso: Grátis – Retirada de ingresso: 2h de antecedência para público preferencial | 1h de antecedência para público não
preferencial

Sinopse: O solo da premiada atriz Selina Thompson traduz para a cena a viagem que dois artistas fizeram em um
navio cargueiro para refazer uma das rotas do comércio transatlântico de escravos: do Reino Unido à Gana e, de
lá, à Jamaica. As memórias, questionamentos e sofrimentos desse percurso realizado em fevereiro de 2016
levaram os artistas às profundezas do Atlântico e ao universo de um passado imaginário. O espetáculo sal. é o
que eles trouxeram de volta, uma montagem 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.
Ficha técnica: Dramaturgia e atuação: Selina Thompson; Direção: Dawn Walton; Cenografia: Katherine Radeva; Som:
Sleepdogs; Iluminação: Cassie Mitchell; Adaptação de luz: Louise Gregory; Produção: Emma Beverley; Coordenação de
produção: Louise Gregory.

Hamlet
Teatro Faap | Dias 6, 7 e 8/3 (Ter a Qui, às 21h)
Duração: 1h30 | Recomendação: 14 anos
Ingresso: 30 Reais (inteira) e 15 Reais (meia)

Sinopse: O dramaturgo e diretor Boris Nikitin transforma Hamlet num espetáculo que transita entre a
performance e os teatros documentário, musical e experimental. Suas peças, seus textos e suas curadorias
buscam constantemente o limite entre a performance e o teatro-ilusão, destacando os lugares ambíguos e
potenciais da individualidade e da capacidade de atuação. Nesse trabalho, 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.
Ficha técnica: Concepção, texto e direção: Boris Nikitin; Atuação, texto e canções: Julian Meding; Cenário e figurinos: Nadia
Fistarol; Vídeo: Georg Lendorff e Elvira Isenring; Dramaturgia e trilha sonora: Matthias Meppelink; Supervisão técnica e
Iluminação: Benjamin Hauser; Supervisão de produção: Annett Hardegen Técnico de Som: Matthias Meppelink
Concepção musical: Boris Nikitin, Julian Meding, Matthias Meppelink, Der musikalische Garden

País Clandestino
Teatro Cacilda Becker | Dias 9, 10 e 11/3 (Sex e Sáb, às 21h e Dom, às 18h)
Duração: 1h10 | Recomendação: 14 anos
Ingresso: 30 Reais (inteira) e 15 Reais (meia)

Sinopse: Os diretores e dramaturgos Florencia Lindner (Uruguai), Jorge Eiro (Argentina), Lucía Miranda
(Espanha), Mäelle Poésy (França) e Pedro Granato (Brasil) se conheceram em uma residência artística no
Directors LAB do Lincoln Center, em Nova York, em 2014. O espetáculo nasceu nesse primeiro intercâmbio, 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, que também atuam, exploram a ideia de
testemunho, memória, recordação e suas materializações e evoluções no mundo digital.
Ficha técnica: Direção: Mäelle Poésy e Jorge Eiro; 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.

A Gente Se Vê Por Aqui
Galpão do Folias | Dias 11 e 12/03, a partir das 21h até às 21h do dia 12 de março (Os horários de início e encerramento da
performance podem não ser exatos, porque seguem a grade de programação da Rede Globo)
Duração: 24 horas | Recomendação: 14 anos
Ingresso: Grátis

Sinopse: Com direção e criação de Nuno Ramos, 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, publicidade 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 reproduzindo o áudio que recebem em seus fones de
ouvidos, 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.
Ficha técnica: Direção e criação: Nuno Ramos Atores: Danilo Grangheia e Luciana Paes

AudioReflex
Museu da Imigração | Abertura dia 2/03, das 11h às 14h, e 6 a 10/03, das 9h às 17h e 11/03 das 1h às 17h.
As obras permanecerão no Museu. Para realizar o audiotour, é necessário ter um celular com acesso à internet e fones de
ouvido. Recomendamos acessar a página bit.ly/audioreflex para a escolha do percurso. Visitação gratuita durante o período
da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo
Duração: Livre Recomendação: 14 anos Grátis

Sinopse: Tendo como ponto de partida a imigração, o projeto Audioreflex coloca em debate a questão nos dois
países. Quais as diferenças e/ou relações entre os processos de migração ao longo do tempo nas cidades de
Munique e em São Paulo? Como se dá a integração dos imigrantes nesses países de contextos sociais, políticos e
econômicos tão diversos? Os artistas Ariel Efraim Ashbel, nascido em Tel Aviv e residente na Alemanha, Claudia
Bosse, natural da Alemanha, mas morando em Viena, e Rita Natálio, portuguesa que vive entre Lisboa e São
Paulo, vão montar obras sonoras, audioguias para o Museu da Imigração, na capital paulista. Os audioguias
serão abertos para o público no dia 3 de março. As obras estarão disponíveis para audição gratuita na internet
por período indeterminado e qualquer visitante pode realizar a visita ao museu utilizando seu próprio celular.
Com direção artística de Sigrid Gareis, o projeto AudioReflex envolve artistas atuantes no Brasil e na Alemanha. O
programa se estruturou 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 obras sonoras já
foram criadas no Stadtmuseum, na Alemanha, com lançamento dentro do festival SPIELART e agora o projeto
será realizado no Brasil, no Museu da Imigração, onde as pesquisas dos artistas e as narrativas sonoras serão
criadas e disponibilizadas ao público.
Ficha técnica: Idealização 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.

Programação da MITbr – Plataforma Brasil
A Emparedada da Rua Nova | Eliana de Santana | SP
Sesc Ipiranga - Teatro | Dia 07/03, às 20h e 22h
Duração: 40 minutos | Recomendação: 14 anos
Ingresso: 30 Reais (inteira) e 15 Reais (meia)

Sinopse: Baseada na obra literária homônima do escritor pernambucano Carneiro Vilela (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. Velas iluminam todo o espaço. Há um corpo e uma parede,
um corpo murado. A plateia recebe um copo de água ao entrar no espaço e é convidada a “beber a morta”. A personagem
emparedada dança. Uma música fala de amor. Silêncio. A personagem ainda dança. Outra voz canta o amor. Há uma
aparição e depois um fim. Apagam-se as velas.
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 Emparedada 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 fantasmas. Uma investigação, no corpo e na cena, sobre a condição
feminina, os temas da morte, do amor e do sobrenatural.
Ficha técnica - 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

Canto Para Rinocerontes e Homens | Teatro do Osso | SP
Galpão do Folias | Dias 08 e 09/03, às 17h
Duração: 180 minutos | Recomendação: 16 anos
Ingresso: 30 Reais (inteira) e 15 Reais (meia)

Sinopse: Inspirada na obra O Rinoceronte, de Eugene Ionesco (1909-1994), Canto para Rinocerontes e Homens, da
companhia Teatro do Osso, propõe uma reflexão sobre temas como os crimes de ódio, racismo, culto à beleza, excesso de
trabalho, precarização 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.
Ficha Técnica – 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

Caranguejo Overdrive | Aquela Cia | RJ
Teatro Sesi SP | Dia 06/03, às 16h e 18h30
Duração 60 minutos | Recomendação: 12 anos
Ingresso: Grátis, reserva pelo site Sesi SP

Sinopse: Caranguejo Overdrive conta a história de Cosme, ex-catador de caranguejos no mangue carioca da metade do
século XIX. Convocado para integrar as forças 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 primeira 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 expoente.
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 (melhor 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.
Ficha Técnica - Texto: Pedro Kosovski Direção: Marco André Nunes Com 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

De Carne e Concreto | Anti Status Quo Companhia de Dança | DF
Tendal da Lapa | Dias 09 e 10/03, às 20h
Duração: 140 minutos Recomendação: 18 anos
Ingresso: 30 Reais (inteira) e 15 Reais (meia)

Sinopse: De Carne e Concreto – Uma Instalação Coreográfica propõe uma reflexão sobre a condição humana nas grandes
cidades, sob a perspectiva do corpo. O espetáculo 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 Vivadança, em
Salvador, Cena Contemporânea, em Brasília, Movimento Internacional de Dança e Mostra de Dança XYZ, os dois últimos
também da capital federal.
Ficha Técnica - 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

Dinamarca | Magiluth | PE
Centro Compartilhado de Criação | Dias 08 e 09/03, às 21h
Duração: 80 min | Recomendação: 18 anos
Ingresso: 30 Reais (inteira) e 15 Reais (meia)

Sinopse: Um grupo de amigos da mais alta nobreza está reunido à mesa. Eles celebram os tempos, o momento presente e o
“aqui”. Dentro de seus círculos de felicidades regradas, continuam esse tipo de vida, nas quais não existem “questões” e o
que mais precisam é manter o seu status quo. Inspirado em Hamlet, de William Shakespeare, um dos textos mais conhecidos
da dramaturgia ocidental, Dinamarca propõe, a partir da ficção, uma reflexão sobre o fenômeno das bolhas sociais.
Ficha Técnica - 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

DNA de DAN | Maikon K | PR
Duração: 70 minutos | Recomendação: 18 anos
Sesc Ipiranga | Dia 09/03, às 21h
Galeria Vermelho | Dia 10/03, às 18h
Ingresso: 30 Reais (inteira) e 15 Reais (meia)

Sinopse: 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. Num primeiro
momento, o artista tem uma substância aplicada sobre seu corpo e mantém-se 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.
Ficha Técnica - 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

Hotel Mariana | Munir Pedrosa | SP
Complexo Cultural Funarte | Dias 07 e 08/03 , às 20h
Duração: 70 minutos | Recomendação: 14 anos
Ingresso: 30 Reais (inteira) e 15 Reais (meia)

Sinopse: Eram quase 15h30 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, rompeuse sobre os distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. Hotel Mariana leva ao palco depoimentos perturbadores e
surpreendentes que evidenciam 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.
Ficha Técnica – 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

Leite Derramado | Club Noir | SP
Teatro João Caetano | Dias 06 e 07/03, às 18h
Duração: 60 minutos | Recomendação: 16 anos
Ingresso: 30 Reais (inteira) e 15 Reais (meia)

Sinopse: Adaptação do romance Leite Derramado (Companhia das Letras, 2009), de Chico 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
hospital público. Herdeiro de uma família que chegou ao país com a corte portuguesa, tem antepassados aristocratas, avô
latifundiário escravagista, pai senador corrupto, 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 integrante.
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.
Ficha Técnica - Texto Original: Chico Buarque Adaptação, Direção e Cenografia: Roberto Alvim Com 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

Nós, Os Outros Ilesos | Carolina Mendonça | SP
Casa do Povo | Dia 06/03, às 19h e 21h
Duração: 55 minutos | Recomendação: 14 anos
Ingresso: 30 Reais (inteira) e 15 Reais (meia)

Sinopse: Primeira montagem no Brasil de um texto do autor japonês Toshiki Okada (1973-), 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 desconhecido e outro ferido. Personagens sem
muito contorno, que fazem emergir questões fundamentais em nossos dias, como o imperativo da ideia de felicidade, 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 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.
Ficha técnica - Dramaturgia: Toshiki Okada Tradução: Rita Kohl Direção: Carolina Mendonça Atores: 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

Procedimento 2 Para Lugar Nenhum | Vera Sala | SP
Oficina Cultural Oswald de Andrade | Dias 09 e 10/03, às 15h
Duração: 50 minutos | Recomendação: 12 anos
Ingresso: 30 Reais (inteira) e 15 Reais (meia)

Sinopse: 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
passividade, mas como resistência. Zona de incertezas, rupturas, vazios, sem tempo, sem começos, sem fim.
Ficha Técnica - Concepção e direção geral: Vera Sala Arquitetura e luz: Hideki Matsuka Desenho de som: Tom Monteiro
Estimulo a auto percepção 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, Rubia Braga Agradecimentos: Casa das Caldeiras

Vaga Carne | Grace Passô | MG
Galpão do Folias | Dia 06/03, às 21h e 23h
Duração: 50 minutos | Recomendação: 14 anos
Ingresso: 30 Reais (inteira) e 15 Reais (meia)

Sinopse: 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 pertencimento.
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.
Ficha Técnica - 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

MITbr | ENSAIOS ABERTOS
Imprevisível | Núcleo de Improvisação | SP
Sede do Teatro da Vertigem | Dia 8/3, às 14h
Duração: 40 min | Recomendação: 14 anos
Ingresso: Grátis - Ingressos distribuídos 1 hora antes no local

Sinopse: No campo da improvisação, a transitoriedade e a efemeridade das ações ganha relevo. A todo momento, as
conexões entre diferentes práticas artísticas podem tomar formas distintas. Em Ensaio Aberto, 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.

Ficha técnica - 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

Riso | Key Zetta e Cia | SP
Sede do Teatro da Vertigem | Dia 8/3, às 15h
Duração 40 minutos | Recomendação: 12 anos
Ingresso: Grátis - Ingressos distribuídos 1 hora antes no local

Sinopse: Riso hoje é experiência. Riso hoje é precipício. Riso hoje destrói o que destruirá, o que resta, o último fio. Riso hoje é
nós comum, sopro, víscera, coração. Riso hoje. Riso. RISO, a peça de dança, cria lugar para uma materialidade do riso
enquanto acontecimento no corpo. Território fronteiriço onde emergem e dançam variações de sentidos. 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 também
como movimento de resistência – existência.
“A graça emerge de uma fonte inesgotável, que excede e transborda os fluxos das relações humanas sem poder ser julgado.
O riso é a última das dádivas”. Parte do projeto Horizonte, contemplado pelo Programa de Fomento à Dança, da Secretaria
Municipal de Cultura São Paulo, Riso foi indicado ao Prêmio APCA 2017 na categoria espetáculo (o resultado será divulgado
em março).
Ficha técnica - 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 videoclipe: Henrique Cartaxo Produção: Núcleo Corpo Rastreado

Endereços
Auditório Ibirapuera – Oscar Niemeyer
Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Pq Ibirapuera – Tel.: 3629-1075 - Capacidade: 800 Lugares
Casa do Povo
R. Três Rios, 252, Bom Retiro - Capacidade: 100 Lugares
Centro Compartilhado de Criação
R. Brg. Galvão, 1010 - Barra Funda, São Paulo – SP - Telefone: (11) 3392-7485
Centro Cultural Fiesp – Teatro do Sesi SP
Av. Paulista, 1313, Cerqueira César – Tel.: 3146-7439– Capacidade: 456 Lugares
Complexo Cultural Funarte SP
Alameda Nothmann, 1058, Campos Elíseos - Telefone: (11) 3662-5177 – Capacidade: 144 Lugares
Galeria Vermelho
R. Minas Gerais, 350, Higienópolis - Telefone: (11) 3138-1520 - Capacidade: 55 lugares
Galpão do Folias
R. Ana Cintra, 213, Santa Cecília – Tel.: 3361-2223 – Capacidade: 80 Lugares
Itaú Cultural
Av. Paulista, 149, Bela Vista – Tel.: 2168-1777 – Capacidade: 254 Lugares
Museu da Imigração

R. Visconde de Parnaíba, 1316, Mooca - Tel.: 2692-1866
Oficina Cultural Oswald de Andrade
R. Três Rios, 363, Bom Retiro, Telefone: (11) 3222-2662 Capacidade: 50 Lugares
Sesc Ipiranga
R. Bom Pastor, 822, Ipiranga – Capacidade: 200 Lugares
Sesc Vila Mariana - Teatro
R. Pelotas, 141, Vila Mariana – Tel.: 5080-3000 – Capacidade: 400 Lugares
Sesc Pinheiros – Teatro Paulo Autran
R. Paes Leme, 195, Pinheiros – Tel.: 3095-9400 – Capacidade: 1010 Lugares
Teatro Cacilda Becker
R. Tito, 295, Lapa – Tel.: 3864-4513 – Capacidade: 198 Lugares
Teatro Faap
R. Alagoas, 903, Higienópolis – Tel.: 3662-7232 – Capacidade: 500 Lugares
Teatro João Caetano
R. Borges Lagoa, 650, Vila Clementino– Capacidade: 430 Lugares
Teatro Sérgio Cardoso - Sala Paschoal Carlos Magno
R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista – Tel.: 3288-0136 – Capacidade: 144 Lugares
Sede do Teatro da Vertigem
R. Treze de Maio, 240, 2º andar, Bela Vista - Capacidade: 40 Lugares
Tendal da Lapa
R. Constança, 72, Lapa - Telefone: (11) 3862-1837 Capacidade: 100 Lugares

Ficha Técnica
Idealização e Direção Artística: Antônio 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 Romagnolli
Curadoria de Ações Pedagógicas: Maria Fernanda Vomero
Curadoria Plataforma MITbr: Christine Greiner, Felipe de Assis e Welington Andrade
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: Andreia Duarte
Coordenação do Coletivo de Críticos: Julia Guimarães
Produtora Associada da MITbr: Carla Estefan
Relações Institucionais e Coordenação do Seminário MITbr: Andrea Caruso Saturnino
Produtores Locais de Montagem: Andrea Caruso Saturnino, Ariane Cuminale, 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
VT Institucional: Natália Machiaveli
Secretaria MITsp: Daniella Dantas
Serviços Gerais: Cássia Nunes e Jair Nascimento

Empresas e Instituições Parceiras:
Apresentação
Ministério da Cultura
Banco Itaú

Patrocínio
Sabesp
Copatrocínio
Porto Seguro
Realização
Olhares Instituto Cultural
ECUM Central de Produção
Itaú Cultural
Sesc
Ministério da Cultura - Governo Federal

Correalizadores
Secretaria Estadual de Cultura - Governo do Estado de São Paulo
SESI SP
Instituto Adam Mickiewicz da Polônia
Consulado Geral da França em São Paulo / Institut Français Brasil
Pro Helvetia/ fundação suíça para cultura
APEX
Goethe-Institut São Paulo
British Council Brasil

Apoio cultural
PROAC
Secretaria Municipal de Cultura - Prefeitura do Município de São Paulo
Folha de S.Paulo

Parcerias

Auditório Ibirapuera – Oscar Niemeyer / Secretaria do Meio Ambiente, Teatro Sergio Cardoso / APAA,
Teatro Faap, Casa do Povo, Kon Swed Arts Grants Comittee, Embaixada da Suécia, Embaixada da
Espanha, CCSP, Poiesis/Oficina Cultural Oswald de Andrade, Memorial da Resistência, Museu do
Imigrante, SP Escola de Teatro, Fábricas de Cultura, Núcleo de Festivais Internacionais de Artes
Cênicas do Brasil, Santiago A Mil, Spielart Festival, Panorama Festival

Leis de Incentivo à Cultura
Lei Federal de Incentivo à Cultura

Informações à imprensa
Canal Aberto Assessoria de Imprensa
Márcia Marques | Kelly Santos | Daniele Valério | Flávia Fontes
Fones: 11 2914 0770
Celular: 11 9 9126 0425 (Márcia) - marcia@canalaberto.com.br
Celular: 11 9 8187 8462 (Flávia) - flaviafontes@canalaberto.com.br
Celular: 11 95630-3505 (Kelly) - kelly@canalaberto.com.br
Celular: 11 967050425 (Dani) - daniele@canalaberto.com.br

