Internacionalização de projetos culturais e relações entre arte,
crítica, gênero e raça são foco das atividades pedagógicas e
reflexivas da 5ª MITsp
As Ações Pedagógicas e os Olhares Críticos envolvem cerca de 90 profissionais, em 48 atividades, entre artistas e
pesquisadores de diversos países, em atividades ao longo de 21 dias de programação da MITsp 2018

Em 2018, as atividades reflexivas expandiram-se para 25 pontos da cidade de São Paulo

A croata radicada na Espanha Iva Horvat, a dramaturga e encenadora sueca Liv Elf Karlén e a atriz e escritora curitibana Leonarda Glück

A quinta edição da MITsp, que acontece entre os dias 1 a 11 de março de 2018, em vários espaços da
cidade, tem uma programação de dez espetáculos inéditos, envolvendo artistas de vários países. Como
em edições passadas, as Ações Pedagógicas e os Olhares Críticos são parte fundamental da mostra ao
propor intercâmbios e aproximações entre artistas de várias nacionalidades e profissionais brasileiros
de outras áreas, promovendo reflexões sobre o fazer teatral que expandam as apresentações nos
espaços cênicos. Essas atividades são sempre realizadas com entrada gratuita e, após quatro anos de
edições consecutivas, já alcançaram um público de cerca de 6000 pessoas, que fazem da MITsp um
evento multidisciplinar.
Desde 2014, quando aconteceu a primeira edição, idealizada por Antônio Araújo e Guilherme Marques diretor artístico e diretor geral de produção, respectivamente -, a MITsp tinha esse desejo proporcionar
reverberações para além dos espetáculos, refletindo sobre seus processos criativos e modos de se
relacionar com a história do teatro e os acontecimentos sociais.
Neste ano, um dos temas presentes é a relação entre memória e história: como percepções individuais
nos lançam para eventos maiores e nos dão novas dimensões dos acontecimentos. Outro foco de
discussão é o que dá nome a um dos seminários na MITsp: O Estatuto da Arte no Brasil Contemporâneo:
Liberdade, Alteridade, Mediação, uma reflexão a partir de episódios em que a arte foi ponto central de
debates públicos no país.
Em 2018, estão programadas ações envolvendo mais de 90 artistas, pesquisadores, críticos e curadores,
vindos de vários países (Alemanha, Argentina, Brasil, Espanha, França, Polônia, Reino Unido, Suécia,
Uruguai, entre outros) e regiões do Brasil: seminários, residências artísticas, palestras, workshops,
mesas de debates, diálogos, encontros, performances, além da elaboração de um catálogo que debate
os desafios e olhares sobre a curadoria de artes cênicas no Brasil e no mundo.

As atividades estão divididas em Ações Pedagógicas e Olhares Críticos.

Ações Pedagógicas
Curadoria de Maria Fernanda Vomero. As atividades promovem encontro e intercâmbio entre artistas e
produtores brasileiros e internacionais, em atividades que dialogam com pesquisas de linguagens e o
fazer artístico. Em 2018, as Ações Pedagógicas contemplam a partilha dos processos de criação dos
convidados e também propõem criações a partir das provocações de cada oficina.
Os workshops e residência, todos gratuitas, estão divididos por eixos:
VOZES, RUÍDOS E SILÊNCIO
A alemã Susanne Kennedy, que esteve na edição passada da
MITsp com o espetáculo de Por Que o Senhor R. Enloqueceu?,
volta a São Paulo exclusivamente para conduzir a residência
artística cujo mote principal é o trabalho com novas formas de
linguagem verbal aliadas à precisão das expressões corporal e
vocal. Os artistas brasileiros trabalharão sob sua orientação, com
apoio das performers holandesas Suzan Boogaerdt (atriz de Por
Que o Senhor R. Enlouqueceu?) e Bianca van der Schoot, que
conduzirão a preparação física.

Como parte de seu projeto Encyclopedie de la Parole, um
trabalho artístico coletivo que procura compreender de maneira
transversal a diversidade das expressões orais, o encenador
francês Joris Lacoste conduzirá um workshop com 12 artistas
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. Em seguida, os participantes trabalharão
com esse material a fim de criar uma "estituição cênica" dos
documentos escolhidos.
MEMÓRIAS & HISTÓRIA
Dentro desse eixo, Lola Arias, dramaturga e diretora argentina,
propõe aos participantes uma experiência radical de investigar,
por meio de diversos materiais, uma história pela qual são
secretamente aficionados. O objetivo do workshop, chamado
Meus Documentos, é convidar os participantes a sugerir e
organizar narrativas em torno de documentos materiais e
simbólicos que lhes sejam bastante significativos.

Também falando de memória, os cinco artistas do espetáculo País Clandestino, Florencia Lindner
(Uruguai), Jorge Eiro (Argentina), Lucía Miranda (Espanha), Maëlle Poesy (França) e Pedro Granato
(Brasil) vão conduzir o workshop Memórias Clandestinas, cujo foco são os depoimentos e as

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.
DESLOCAMENTOS E IDENTIDADE
Neste eixo, o artista brasileiro Miguel Rocha, diretor da
Companhia de Teatro Heliópolis, dará o workshop Através das
Fronteiras. Depois das bem-sucedidas experiências dos dois
anos anteriores (em 2016, com os artistas negros do recémformado coletivo Em Legítima Defesa e, em 2017, com os
estudantes secundaristas), a edição de 2018 organiza um
laboratório teatral exclusivo para imigrantes e refugiados, com
seis encontros para dar visibilidade a expressão criativa e
coletiva de estrangeiros residentes na capital paulista.

O diretor suíço Boris Nikitin dará o workshop Ser ou não ser: um
autorretrato em revolta. Em sintonia com sua pesquisa de mais
de dez anos, o artista suíço pretende trabalhar com conceitos de
representação, 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 – que ele define como uma forma bem
acabada de ilusão.

A política está na sala é o nome do workshop dado pelo francês
Bertrand Lesca e o grego Nasi Voutsas, residentes no Reino
Unidos, que vêm desenvolvendo sobre as políticas de destruição
presentes na atualidade. Nesse workshop, pretendem trabalhar
alguns conceitos presentes na obra que será apresentada na
MITsp, no espetáculo Palmira – discordância, desentendimento,
frustração, ódio e reconciliação –, usando a cena como espaço
de expressão artística e de negociação política. Como reagir
diante da sedução da violência? Como recuperar a sociabilidade
depois de um conflito avassalador em termos éticos e morais? 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.
INTERGÊNEROS
A encenadora e dramaturga sueca Liv Elf Karlén criou um método
sobre como percebemos e performamos gênero, sexualidade e
raça tanto na vida diária quanto nos palcos. Em seu workshop
prático, Des–normatividade: possibilidades criativas de expressão,
ela partilhará técnicas que desconstroem os usuais estereótipos
reproduzidos no teatro e também a atuação normativa. Assim,
pretende estimular a busca por novas e amplas expressões
artísticas.

Os cenógrafos e curadores brasileiros Aby Cohen & Renato Bolelli
Rebouças conduzem o workshop "Intersecções entre poéticas
não-verbais" para artistas do desenho da cena (cenografia,
iluminação, figurino, visagismo, adereços, multimídia). A ideia é
de que os participantes criem narrativas não-textuais a partir de
uma provocação inicial: como o teatro capta a vida e a realidade?

ESPECIAL
Workshop com Krystian Lupa
O encenador polonês uma das figuras fundamentais da cena
europeia contemporânea, ao longo de sua trajetória, consolidou
uma metodologia única e bastante frutífera de trabalho com
atores. Pela primeira vez no Brasil, vai conduzir um workshop para
20 jovens profissionais das Artes Cênicas, entre intérpretes e
encenadores. Com eles, deve trabalhar seu processo de criação, o
qual incentiva os intérpretes a criarem suas próprias "paisagens"
(espaços internos de imaginação ativa antes de qualquer
expressão em palavras ou movimentos), elaborarem monólogos interiores e experimentarem a
improvisação não como um mero exercício, mas como recurso fundamental de transição entre o
universo imaginativo e a materialização do personagem.
MEDIAÇÃO
Performatividades Urbanas: Experimentando Presenças na
Cidade. Como criar espaços de coexistência com os demais, com
a cidade, com as expressões urbanas e com os
fundamentalismos que têm surgido? E como relacionar tudo isso
com o teatro? Seria o teatro um espaço de sociabilidade
diferenciada? São questões que permeiam o trabalho do
pesquisador Marcelo Carnevale (Núcleo Diversitas-USP), que
realiza workshops sobre coexistência no espaço público, e da
artista Ana Luisa Santos (http://www.anasantosnovo.com/) em
suas ações performáticas de mediação e relação com a cidade.
Os dois lideram o workshop que propõe por meio de reflexões e
experimentações práticas (derivas, performances) 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".
O consultor belga, radicado na Holanda, Georg Weinand dará o
workshop Técnicas de feedback e mediação em processo criativo.
Nele, Weinand abordará o processo de dar e receber feedback.
De que forma é possível contribuir para o processo de criação de
uma cena ou de uma obra? E, para os artistas, como é trabalhar
com um feedback no meio do processo? A atividade pretende
oferecer meios para que profissionais que acompanham a
elaboração e o desenvolvimento de uma performance ou de uma
peça possam ser assertivos e contribuir realmente para o
aperfeiçoamento artístico do trabalho.

A produtora e artista croata radicana da Espanha Iva Horvat
também vem exclusivamente ao Brasil para seu workshop sobre
"Internacionalização de Espetáculos". Com experiência à frente
de projetos artísticos de repercussão 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 de circulação internacional de
espetáculos.
RODAS DE CONVERSA
Para refletir sobre temas trabalhados em oficinas práticas, os artistas responsáveis pelas atividades
ao lado de convidados realizam conversam com o público.
1. Des–normatividade: possibilidades criativas de expressão
Participantes: Liv Elf Karlén Liv Elf Karlén, Leona Jhovs (atriz/ Cia. Pessoal do Faroeste) e Ferdinando
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: Miguel Rocha, 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 também apresentarão suas
performances solo.
Dia 11 de março, das 11h às 13h30. Onde: Oficina Cultural Oswald de Andrade
3. Intersecções entre poéticas não verbais
Participantes: Aby Cohen, Renato Bolelli Rebouças e José Roberto Jardim (diretor, iluminador,
dramaturgo e ator paulistano, com um extenso currículo de espetáculos, escolhido por diversos
críticos e veículos de imprensa como melhor encenador em 2016 por Adeus, Palhaços Mortos). Na
primeira hora do encontro, os participantes da oficina apresentarão as cenas criadas ao longo do
processo. O bate-papo começa na sequência.
Dia 9 de março, das 11h30 às 14h. Onde: Memorial da Resistência de São Paulo
DESTAQUE
Ouvinte-pesquisador . Nesta quinta edição da mostra, o eixo Ações Pedagógicas abrirá a
oportunidade para que profissionais de diversas formações possam acompanhar algumas das
atividades oferecidas dentro da programação e, como contrapartida, produzir um ensaio críticoreflexivo sobre a experiência, texto este a ser publicado, integral ou parcialmente, no blog do
festival ou em outro meio a decidir.

Olhares críticos
Com curadoria de Daniele Ávila Small e Luciana Eastwood Romagnolli, as atividades dialogam com as
questões propostas pelos espetáculos e com o contexto cultural brasileiro, contemplando questões
como a censura e seus desdobramentos.
REFLEXÕES ESTÉTICO-POLÍTICAS
As Reflexões Estético-Políticas apresentam, neste ano, atividades a partir do tema O Estatuto da Arte no
Brasil Contemporâneo: Liberdade, Alteridade, Mediação.
Em 2017, a arte ocupou um lugar inesperado no debate público, tendo em vista os episódios de censura
e de violência de estado a que foram submetidos alguns artistas e curadores. E ficou evidenciada a
distância entre o debate sobre arte que ocorre em territórios especializados e a ideia que o público em
geral tem sobre o que é arte no Brasil.
Diante disso, a curadoria do eixo Olhares Críticos propõe uma série de ações que abram um espaço de
conversa sobre essa distância e suas possibilidades de travessia, realizando parte dos debates na rua,
com trânsito do público em geral, como estratégia de aproximação. Paralelamente, também haverá
conversas entre a classe artística e os profissionais que atuam em seu entorno.
As ações previstas até o momento:
1. DEBATES:
Amor e ódio ao corpo no Brasil | A opacidade da nudez
formal
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. Convidados: Leonarda Glück, Laís Machado e Gaudêncio Fidelis. Mediação: Patrick
Pessoa.
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 vezes se traduziu em
uma defesa irrefletida de território, com alegações de uma
autonomia absoluta 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 têm tido 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? Convidados: Aline Vila
Real, Georgette Fadel, Kil Abreu, Juliano Gomes e Renata Carvalho. Mediação: Michele
Rolim.
O mal-estar das mediações e o isolamento da arte

A partir do tema sugerido, o debate propõe uma reflexão
sobre o lugar das mediações, o prejuízo da invisibilidade
ou do mau uso das mediações, a má compreensão das
suas funções e dos seus poderes. Parece que existe uma
aceleração cada vez mais intensa da emissão da opinião
imediata e uma crença na legitimidade dessa não
mediação. A rejeição da reflexão, da crítica e da
intelectualidade, muitas vezes defendida pelos próprios
artistas, que manifestam verdadeiro mal-estar com as
mediações, não seria parte decisiva do processo de
isolamento da arte? Convidados: Marcos Alexandre, Rita
Aquino, Renan Marcondes e Wagner Schwartz. Mediação: Patrick Pessoa.
2. PERFORMANCES + DEBATE
Pontos de Vista
Com um bodydoor com a inscrição “TROCO PONTOS DE
VISTA”, ela circula na região do hipercentro da cidade de
São Paulo, local de grande aglomeração de pessoas, e se
coloca para trocar pontos de vista sobre o que o encontro
pedir. A origem da palavra “teatro” está relacionada ao
“local de onde se vê” ou “lugar para olhar”. O que pode
ser teatro hoje? Quem são as pessoas que vão ao teatro
hoje? Em que condições o teatro pode acontecer e se
deixar ver atualmente? Durante a ação, a performer pode
oferecer ingressos para espetáculos da MIT-SP 2018 como
um convite para que juntxs, performer e público, possam
experimentar outros pontos de vista.
Criação e Performance: Ana Luisa Santos | 2 de março, no período da tarde, na Praça da
República | 3 de março, pela manhã, na Praça da Sé
Ação na rua: “Você tem um minuto para ouvir a palavra?”
Intercâmbio com o Festival Panorama, com a curadora
Nayse López (RJ). Leituras públicas de textos diversos por
artistas e pesquisadores.
Quando: 4 de março, das 10h às 15h30 | Debate: 15h30
às 16h30 | Onde: Avenida Paulista
Debate com Nayse López e Ana Luisa Santos, com
mediação de Patrick Pessoa.
DIÁLOGOS TRANSVERSAIS
Como em outras edições, os Diálogos Transversais acontecem logo após uma das apresentações de
cada espetáculo. Neles, artistas e pensadores de outros campos do conhecimento colocam seus
olhares transversais para a produção em questão, comentários críticos que procuram cruzar as
fronteiras e ampliar as leituras das obras. Neste ano, a escritora Ana Maria Gonçalves fala sobre
sal., espetáculo do Reino Unido, de Selina Thompson, que põe em destaque a experiência do
colonialismo; o quadrinista André Dahmer comenta País Clandestino, obra feita por cinco artistas de
países diferentes; o músico Charles Gavin conversa sobre King Size, do diretor suíço Christopher
Marthaler, um dos maiores encenadores da atualidade; o psicanalista Christian Dunker dialoga com
Palmira, espetáculo criado pelo grego Nasi Voutsas e pelo francês Bertrand Lesca, que trata de

destruição política; e o cineasta Marcelo Caetano coloca seu olhar para Hamlet, do suíço Boris
Nikitin. As mediações serão de Maria Lúcia Pupo e José Fernando Azevedo.
ESPAÇO DE ENSAIOS
Em parceria com a curadora Silvia Fernandes Telesi, novamente a ação traz artigos de
pesquisadores e pesquisadoras de artes cênicas das universidades brasileiras sobre as trajetórias
criativas dos artistas que se apresentam na a MITsp. Este ano, os convidados são Ana Bernstein
(UNIRIO), Denilson Lopes (UFRJ), Denise Espírito Santo (UERJ), Matteo Bonfitto (UNICAMP), Milton
de Andrade (UFRGS), Pedro Villela (UFBA), Sara Rojo (UFMG) e Ligia Oliveira (USP), além de Marcio
Seligmann-Silva (USP) e Patrick Pessoa (UFF), que assinam ensaios sobre a programação. O
catálogo traz ainda um dossiê sobre curadoria nas Artes Cênicas, seus olhares e amplitudes. Os
textos serão de curadores de diferentes instituições e festivais: Aline Vila Real (Polifônica Negra,
MG); Felipe Assis (FIAC, BA); Kil Abreu (CCSP,SP); Nayse Lopez (Festival Panorama, RJ) e o alemão
Florian Malzacher.
PRÁTICA DA CRÍTICA
Com coordenação de Julia Guimarães, críticos e artistas são
convidados a escrever sobre os espetáculos da mostra. Os
textos, em versão impressa, são entregues para o público nos
teatros. No fim da MITsp, os convidados vão realizar um grande
debate sobre o conjunto dos espetáculos e a repercussão de
cada um. Participam: Michele Rolim – Agora Crítica Teatral (RS);
Renan Ji – Questão de Crítica (RJ); Clóvis Domingos – Horizonte
da Cena (MG); Laís Machado – Plataforma Araká (BA), Diogo
Spinelli – Farofa Crítica (RN), Juliano Gomes – Revista Cinética
(RJ); e César Ribeiro (SP).

Edição Especial MITsp | Revista Antro Positivo
Nesses cinco anos da MITsp, a revista Antro Positivo tem apresentado propostas à mostra,
acompanhado e refletido sobre espetáculos, encontros e debates por meio de dispositivos críticos
performativos, por entender ser necessário ir além dos recursos tradicionais da retórica analítica
argumentativa, construindo meios de acessar a programação em sua plenitude e vivenciá-la mais
verticalmente. Algo que só é possível no âmbito de uma parceria, pela qual a escuta se faz generosa aos
dilemas, ângulos, encantamentos, às diferenças, e cumplicidades. Em 2018, como revista especial da
MITsp, a publicação será mutante, escrita e atualizada diariamente incluindo a cidade e suas
especificidades, as dinâmicas estéticas entre os espetáculos e as circunstâncias que revelam sobre o
fazer artístico, as reflexões paralelas e seus desdobramentos simbólicos. Foi durante as quatro primeiras
edições da MITsp que a revista iniciou ações como a Crítica Performativa, o micro seminário Estado de
Crítica, o Diário Sensível, pelo qual transpôs para imagens as recepções dos espetáculos, e o Antro
Dentro, que acompanha desde o processo de criação às apresentações do espetáculo. Agora, a revista
ergue uma cartografia sensível e dialógica, observando a complexidade e urgência do momento para,
por meio do diálogo, do encontro e do convívio, voltar-se ao outro redimensionando o instante ao mais
efetivo de uma Política de Afeto. A Antro Positivo junta-se à MITsp com o intuito de afetar e afetar-se,
portanto. Volta-se à afetuosidade como 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

PROGRAMAÇÃO
AÇÕES PEDAGÓGICAS
Residência | Textos cotidianos em cena | Susanne Kennedy
Goethe-Institut São Paulo (R. Lisboa, 974)
De 19/2 a 04/3, segunda à sábado, 10h às 15h | Participantes: 10 artistas | seleção para um pesquisador-ouvinte |
Inscrições: de 06 de janeiro a 04 de fevereiro.

Depois de sua participação na 4ª edição da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo com o
espetáculo Por que o Senhor R. Enlouqueceu?, Susanne Kennedy volta ao festival para conduzir essa
ação, cujo mote principal é o trabalho com novas formas de linguagem verbal aliadas à precisão das
expressões corporal e vocal.
Os artistas brasileiros serão escolhidos para trabalhar sob sua orientação, com apoio das performers
holandesas Suzan Boogaerdt (atriz de Senhor R.) e Bianca van der Schoot, que conduzirão a preparação
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 estadunidense Kenneth Goldsmith - no
espaço teatral. Deste modo, procura incorporar expressões, diálogos e ruídos cotidianos na cena a fim
de ampliar as possibilidades narrativas.
A residência ocorrerá de segunda a sábado, das 10h às 15h, sempre no Goethe-Institut São Paulo. No
domingo, 4 de março, será apresentado o experimento cênico resultante da ação. A atividade contará
com o acompanhamento de um tradutor.
Enciclopédia da Fala – Workshop com Joris Lacoste (França) |
Oficina Cultural Oswald de Andrade (Rua Três Rios, 363, Bom Retiro. Metrô Tiradentes)
De 05/3 a 09/3, segunda à sexta, das 10h às 15h. | Participantes: 12 artistas | Seleção para dois ouvintespesquisadores | Inscrições: de 8 a 26 de fevereiro | Prorrogada até 2 de março, quarta-feira.

Dando continuidade ao projeto Encyclopedie de la Parole, um
trabalho artístico coletivo que procura compreender de maneira
transversal a diversidade das expressões orais, o encenador
francês Joris Lacoste conduzirá um workshop com 12 artistas
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. Em seguida, os participantes trabalharão
com esse material a fim de criar uma "restituição cênica" dos
documentos escolhidos. Com seleção. A atividade contará com o acompanhamento de um assistentetradutor.
Workshops | Memórias clandestinas – artistas de País Clandestino (Argentina/Brasil/ Espanha/França/ Uruguai)
Fábrica de Cultura da Brasilândia (Av. Gen. Penha Brasil, 02673-000 - Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo – SP). | Dias
4/3 (dom., de 10h às 17h), 6 (ter., de 14h às 17h) e 11/3 (de 14h às 19h, com apresentação final do experimento a
partir das 17h30). |Participantes: 15 aprendizes das Fábricas de Cultura e 5 outros participantes | seleção para um
pesquisador-ouvinte | Inscrição prorrogada até 1º de fevereiro, quinta-feira.

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 identificação 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 Poesy (França) e Pedro Granato (Brasil) vão conduzir um
workshop cujo foco são os depoimentos e as 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. A atividade é voltada prioritariamente aos aprendizes das Fábricas de Cultura de São Paulo, mas terá
vagas também a interessados de outras regiões da cidade.
Intersecções entre poéticas não-verbais | Aby Cohen & Renato Bolelli Rebouças
Memorial da resistência de São Paulo (Largo General Osório, 66 - Santa Ifigênia, São Paulo - SP, 01213-010). Dias 28
de fevereiro, 02, 06 e 08 de março: das 10h às 17h; dia 05 de março, das 10h às 14h;
dia 09 de março, das 11h às 14h (apresentação dos experimentos cênicos, seguida de debate)
Participantes: 20 artistas | Seleção para um ouvinte-pesquisador | Inscrições: de 17 de janeiro a 19 de fevereiro

Esse workshop promove o encontro de artistas do desenho da
cena (cenografia, iluminação, figurino, visagismo, adereços,
multimídia) para criarem narrativas não-textuais a partir de uma
provocação inicial: como o teatro capta a vida e a realidade?
Os participantes devem responder a pergunta por meio da
elaboração de cenas e cenários-instalações. Para tanto, terão as
orientações de Aby Cohen & Renato Bolelli Rebouças cenógrafos e curadores da Mostra Nacional Brasileira na
Quadrienal de Praga 2019 e também as intersecções entre os
próprios artistas do grupo de diferentes disciplinas. A oficina discutirá a amplitude da linguagem teatral
em diálogo com outras ações promovidas pela #MITsp2018 (espetáculos, outras atividades pedagógicas
e mesas de debate). Os processos e resultados deste projeto serão apresentados ao final, em formato
de exposição-performance assinada coletivamente, seguida por debate sobre o processo. O workshop gratuito - tem vagas limitadas. Com seleção. As inscrições e o regulamento estão disponíveis no site
www.mitsp.org.
Ser ou não ser: um autorretrato em revolta – Boris Nikitin
Centro Cultural São Paulo, Rua Vergueiro, 1000, Metrô Vergueiro | Itaú Cultural (Av. Paulista, 149)
Dia 7/3, quarta, das 10h às 11h (Pensamento em Processo no Itaú Cultural) e das 12h às 15h (CCSP) - O Pensamento
em Processo de Boris Nikitin faz parte da primeira parte do workshop. Na sequência, o grupo segue junto ao CCSP
para a continuação da atividade.
Dia 8/3, quinta, das 11h às 15h. | Participantes: 15 pessoas | Público-alvo: atrizes e atores, bailarinas e bailarinos,
encenadoras e encenadores, performers, arteterapeutas, estudantes, professores, escritoras e escritores,
interessados em geral. | Seleção para ouvinte-pesquisador | Inscrições: de 9 a 28 de fevereiro | Inscrição prorrogada
até 2 de fevereiro, sexta-feira.

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 representação, 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 – que ele define
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,
em espetáculos como F for Fake, How to win friends & influence people, Imitation of Life, Don’t be
yourself e Martin Luther Propagdandapiece. Deixará uma tarefa aos participantes: de que modo lidar
com a própria biografia publicamente, o que revelar, o que ressaltar, o que não mostrar? No segundo
dia, será a vez de os participantes responderem à provocação de Nikitin e apresentarem um
"autorretrato performativo em rebeldia", ou seja, uma microperformance biográfica, de até dois

minutos. Afinal, somos todos rebeldes poéticos, cujas trajetórias se encontram em constante revolução.
A atividade contará com um tradutor. Haverá seleção.
A política está na sala – Bertrand Lescas e Nasi Voutsas (Inglaterra)
Ocupação Independente Aqualtune (Rua Butantã, 233 – Pinheiros. Entrada pela rua lateral).
Dias 8 e 9 de março, das 10h às 15h. | Seleção para um ouvinte-pesquisador | Inscrição prorrogada até 27 de
fevereiro, terça-feira.

Em sintonia com a pesquisa que vêm desenvolvendo sobre as
políticas de destruição tão presentes na atualidade, os artistas
Bertrand Lesca e Nasi Voutsas pretendem trabalhar, nesse
workshop prático de dois dias, alguns conceitos presentes na
obra Palmira – discordância, desentendimento, frustração, ódio e
reconciliação –, usando a cena como espaço de expressão
artística e de negociação política. Como reagir diante da sedução
da violência? Como recuperar a sociabilidade depois de um
conflito avassalador em termos éticos e morais? Também
pretendem trabalhar com tópicos desafiadores que compõem o novo espetáculo que estão
preparando: como lidar com a polarização do debate político e ascensão do populismo no mundo atual?
Os selecionados serão convidados a se expressar fisicamente sobre as injustiças que mais lhes
despertam paixão. E devem vir com roupas confortáveis e disposição para o jogo. 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. O Eixo Ações Pedagógicas realizará uma roda de conversa com a presença das lideranças da
ocupação, atores do Coletivo de Galochas que já desenvolve um trabalho por lá e os selecionados da
atividade, cuja presença é obrigatória. Com seleção e acompanhamento de um tradutor.
Internacionalização de espetáculos | Iva Horvat
Itaú Cultural (Avenida Paulista, 149)
De 19 a 23/2, segunda à sexta, das 10h às 14h. | Participantes: 20 artistas | Seleção para um ouvinte-pesquisador |
Inscrições: De 17 de janeiro a 10 de fevereiro

Sem conhecimento sobre os caminhos possíveis para chegar aos
produtores estrangeiros, muitas companhias brasileiras deixam
de levar obras de grande potencial às plateias internacionais.
Com experiência à frente de projetos artísticos de repercussão
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 de
circulação internacional 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? Ela também irá propor
exercícios práticos aos participantes para que identifiquem como viabilizar seus projetos no exterior.
Com seleção. O workshop dispõe de vagas limitadas. As inscrições e o regulamento estarão disponíveis
no site www.mitsp.org.
Des–normatividade: possibilidades criativas de expressão

Oficina Cultural Oswald de Andrade (Rua Três Rios, 363, Bom Retiro. Metrô Tiradentes)
De 26/2 a 03/3, segunda à sábado, das 10h às 15h. | Participantes: 15 artistas | Seleção para um ouvintepesquisador | Inscrições: de 17 de janeiro a 10 de fevereiro

No cotidiano e também no teatro, a normatividade acaba
ditando modos de ser e de agir socialmente, silenciando
singularidades e tornando limitadas as possibilidades expressivas.
A dramaturga e encenadora sueca Liv Elf Karlén, um das autoras
do livro Mais que isso – Pensamento sobre Atuação GêneroCuriosa (publicado em seu país em 2008), criou um método
sobre como percebemos e performamos gênero, sexualidade e
raça tanto na vida diária quanto nos palcos. Em seu workshop
prático, ela partilhará técnicas que desconstroem os usuais
estereótipos reproduzidos no teatro e também a atuação normativa. Assim, pretende estimular a busca
por novas e amplas expressões artísticas. Durante seis dias, os participantes aprenderão novas formas
de trabalhar com o movimento, com a construção física e simbólica de personagens e com a relação
entre corpo e espaço. O método de Liv usa a masculinidade e a feminilidade como ferramentas criativas
para a imaginação e a interpretação dos artistas e não como camisas de força.
A atividade – que é gratuita – contará com o acompanhamento de um tradutor. Haverá seleção.O
workshop dispõe de vagas limitadas. As inscrições e o regulamento estarão disponíveis no site
www.mitsp.org.
Performatividades urbanas: experimentando presenças na cidade – Ana Luisa Santos e Marcelo
Carnevale (Brasil)
Pombas Urbanas (Av. dos Metalúrgicos, 2100 - Cidade Tiradentes, São Paulo - SP, 08471-000)
De 05 a 08 de março, terça à sexta, das 9h às 13h. | Participantes: 15 artistas | Seleção para um ouvintepesquisador. >>> Inscrição: de 6 de fevereiro a 1º de março.

Como criar espaços de coexistência com os demais, com a cidade,
com as expressões 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 (Núcleo DiversitasUSP), que realiza workshops sobre coexistência no espaço
público, e na da artista Ana Luisa Santos
(http://www.anasantosnovo.com/), 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 participantes 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". Sem seleção, por
ordem de inscrição, até as vagas se esgotarem.
Meus Documentos | Lola Arias
Centro Cultural Fiesp (Avenida Paulista, 1313 – em frente à estação Trianon-Masp do Metrô) - Mezanino.
Dias 01 e 02/3, quinta e sexta, das 10h às 13h | Participantes: 10 artistas

Explorando o formato cênico da palestra-performance ou da conferência performática, a dramaturga e
diretora argentina Lola Arias propõe aos participantes uma experiência radical de investigar, por meio
de diversos materiais, uma história pela qual são secretamente aficionados. O objetivo do workshop é
convidar os participantes a propor e organizar narrativas em torno de documentos materiais e
simbólicos que lhes sejam bastante significativos.

É importante ressaltar que, ao iniciar o workshop, os selecionados já devem ter em mente o tema ou o
objeto cuja história desejam explorar. Além disso, os participantes terão a oportunidade de apresentar
seus experimentos desenvolvidos com Lola em outros momentos ao longo da MITsp.
Técnicas de feedback e mediação em processo criativo | Georg Weinand (Holanda)
Escola Britânica de Artes Criativas (R. Mourato Coelho, 1404, Pinheiros)
De 5 a 9/3, segunda à sexta, das 10h às 15h. Participantes: 16 pessoas | Público-alvo: (grupo 1) dramaturgos,
dramaturgistas, provocadores cênicos, críticos teatrais, jornalistas de cultura, pesquisadores e docentes da área de
Artes Cênicas; (grupo 2) artistas-criadores das áreas de teatro, dança ou performance. Estes mostrarão material de
palco no qual estejam trabalhando | Seleção para ouvinte-pesquisador | Inscrições: de 9 a 28 de fevereiro

Dar e receber feedback são elementos centrais de toda prática
artística, em estúdios de ensaio, locais de produção, escolas de
arte e teatros. Na maioria das vezes, ocorre de maneira informal
e um tanto apressada, apoiando-se em certos padrões já
obsoletos e improdutivos. Emoções pessoais, vocabulário
impreciso, contexto desfavorável podem provocar um efeito
negativo nos artistas. 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 produtivo como poderia ser. Então, de que forma é possível contribuir para o
processo de criação de uma cena ou de uma obra? E, para os artistas, como é trabalhar com um
feedback no meio do processo? A atividade, liderada pelo consultor artístico belga, radicado na
Holanda, Georg Weinand, pretende oferecer meios para que profissionais que acompanham a
elaboração e o desenvolvimento de uma performance ou de uma peça 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. Assim, os artistas selecionados exibirão fragmentos de suas pesquisas cênicas e os demais
participantes partilharão impressões e indagações sobre os trabalhos, sendo guiados pelas reflexões de
Georg Weinand. Um tradutor estará presente. Haverá seleção.
Workshop com Krystian Lupa
Sesc Consolação (R. Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque) | Sesc Pinheiros (Rua Pais Leme, 195, metrô Faria Lima)
Dia 5/3, segunda, das 10h às 14h (Sesc Consolação) | Dia 6/3, terça, das 10h às 14h, e de 7 a 9/3, quarta à sexta, das
10h às 17h |Participantes: 20 artistas |Público-alvo: estudantes de Artes Cênicas, atores e atrizes, diretores e
diretoras em início de carreira | Seleção para dois ouvintes-pesquisadores.
Inscrições: de 9 a 25 de fevereiro | Prorrogada até 28 de fevereiro, quarta-feira.

O encenador polonês Krystian Lupa talvez seja, na atualidade, o
profissional de teatro mais influente da Polônia e uma figura
fundamental da cena europeia 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 intérpretes e encenadores. Sua opção em
trabalhar com artistas em início de carreira 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 imaginação ativa antes de
qualquer expressão em palavras ou movimentos –, elaborarem monólogos interiores e experimentarem

a improvisação não como um mero exercício, mas como recurso fundamental de transição entre o
universo imaginativo e a materialização do personagem. Haverá tradução. Atividade com seleção; o
candidato deve indicar se inscreve-se como "intérprete" ou "diretor(a)".
Traduções/ Perversões - Victoria Pérez Royo (Espanha)
SP Escola de Teatro – unidade Roosevelt. (Praça Franklin Roosevelt, 210, Consolação)
De 3 a 5/3, sábado a segunda, das 10h às 14h | Participantes: 15 pessoas | Público-alvo: artistas em geral
(dramaturgos, atores, diretores, músicos, cineastas, escritores, compositores...), pesquisadores e docentes das Artes
Cênicas | Inscrições: de 9 a 25 de fevereiro | Prorrogada até 27 de fevereiro, terça-feira

Inspirada na obra e no conceito de tradução do poeta Leopoldo
María Panedo, a pesquisadora espanhola Victoria Pérez Royo
propõe um trabalho colaborativo baseado no dissenso no qual os
participantes são convidados a partilhar projetos e materiais
artísticos ainda em construção e deixar que esses mesmos
materiais sejam contaminados pelos colegas a partir de um
diálogo entre as diferentes poéticas e modos de fazer dos
participantes do laboratório. O laboratório está aberto a todos
que se encontrem trabalhando em um texto, uma tese, uma
performance, uma composição etc. e queiram compartilhar publicamente suas produções. Duas leituras
são obrigatórias aos participantes: El lenguaje de las cosas, de Hito Steyerl, e Theory of the Quasi-Object,
de Michel Serres.
RODAS DE CONVERSA
___________________________________________________________________
A fim de refletir sobre certos temas que serão trabalhados em oficinas práticas, realizaremos rodas de
conversa com os artistas responsáveis pelas atividades e alguns convidados mais.
1. Des–normatividade: possibilidades criativas de expressão
Participantes: Liv Elf Karlén, Leona Jhovs (atriz/ Cia. Pessoal do Faroeste) e Ferdinando 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: Miguel Rocha, 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 também apresentarão suas performances solo.
Dia 11 de março, das 11h às 13h30. Onde: Oficina Cultural Oswald de Andrade
3. Intersecções entre poéticas não verbais
Participantes: Aby Cohen, Renato Bolelli Rebouças e José Roberto Jardim (diretor, iluminador,
dramaturgo e ator paulistano, com um extenso currículo de espetáculos, escolhido por diversos críticos
e veículos de imprensa como melhor encenador em 2016 por Adeus, Palhaços Mortos). Na primeira
hora do encontro, os participantes da oficina apresentarão as cenas criadas ao longo do processo. O
bate-papo começa na sequência.
Dia 9 de março, das 11h30 às 14h. Onde: Memorial da Resistência de São Paulo

OLHARES CRÍTICOS
Curadoria: Daniele Avila Small e Luciana Eastwood Romagnolli
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 Perez Royo expõe sua pesquisa sobre o lugar do corpo no teatro
contemporâneo, suas implicações afetivas e sua relação com o político no contexto da arte,
considerando espetáculos que integram a programação da MITsp 2018.
Local: Itaú Cultural. Data: 6 de março, das 14:00 às 16:00.
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, propomos refletir sobre o lugar da mediação
nas artes e, especificamente, no teatro: o prejuízo 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 isolamento da arte?
Com Marcos Alexandre, Renan Marcondes, Wagner Schwartz e Rita Aquino. Mediação de Patrick
Pessoa.
Local: Itaú Cultural. Data: 8 de março, das 14:00 às 17:00
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 vezes se
traduziu em uma defesa irrefletida de território, com alegações de uma autonomia absoluta 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 têm tido 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 de Michele
Rolim.
Local: Itaú Cultural | Data: 9 de março. A mesa será dividida em duas partes, com intervalo. Das 13:30
às 18:00
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 de Patrick Pessoa
Local: Av. Paulista. Data: 11 de março, das 14:00 às 16:30.
PERFORMANCE: Pontos de Vista, com Ana Luisa Santos
A performer traja um bodydoor com a inscrição “TROCO PONTOS DE VISTA” em pontos de grande
circulação de pessoas no hipercentro da cidade de São Paulo. Em um contexto de acirramento de
posicionamentos políticos, ela se abre para trocar pontos de vista sobre o que o encontro pedir. A
origem da palavra “teatro” está relacionada ao “local de onde se vê” ou “lugar para olhar”. O que pode
ser teatro hoje? Quem são as pessoas que vão ao teatro hoje? Em que condições o teatro pode

acontecer e se deixar ver atualmente? Durante a ação, ela pode oferecer ingressos para espetáculos da
MITsp como convite para que, juntxs, performer e público possam experimentar outros pontos de vista.
Local: Praça da República. Data 2 de março. Período da manhã
Praça da Sé. Data: 3 de março. Período da tarde.
PERFORMANCE: “Você Tem um Minuto para Ouvir a Palavra?”
Intercâmbio com o Festival Panorama, com a curadora Nayse López (RJ). Leituras públicas de textos
diversos por artistas e pesquisadores. Seguidas por debate com Nayse López e Ana Luisa Santos, com
mediação de Patrick Pessoa.
*Essa ação será parte de outra frente da MITsp, relacionada a intercâmbios com festivais.
Local: Av. Paulista. Data: 4 de março, a partir das 10:00. Debate, das 15h30 às 16h30.
Especiais
DIÁLOGO entre Joris Lacoste e Nuno Ramos
Mediação: Maria Eugência Menezes
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
criativos. Em comum, o foco na palavra e o uso de arquivos públicos de discursos nos seus espetáculos.
Local: Itaú Cultural. Data: Dia 5 de março, das 19h às 21h.
ENTREVISTA PÚBLICA com Krystian Lupa
O encenador Aderbal Freire-Filho, a atriz Juliana Galdino e o jornalista Luiz Felipe Reis entrevistam o
encenador polonês.
Local: Sesc Pinheiros. Data: 10 de março, das 20h às 22h.
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. Para abrir o debate, haverá uma 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.
Local: Goethe-Institut São Paulo. Data: 8 de março, das 10h às 12h.
DIÁLOGOS TRANSVERSAIS
Comentários críticos realizados logo após uma das apresentações de cada espetáculo, no próprio
espaço do teatro e em diálogo com o público. Convidamos artistas e pensadores provenientes de outros
campos do conhecimento para lançarem olhares transversais, cruzarem as fronteiras e ampliarem as
leituras das obras.
Mediações de José Fernando Azevedo e Maria Lúcia Pupo
Campo Minado – Marcio Seligmann-Silva. Data: 3 de março.
Hamlet – Marcelo Caetano. Data: 7 de março.
King Size – Charles Gavin. Data: 4 de março.
País Clandestino – André Dahmer. Data: 11 de março.
Palmira – Christian Dunker. Data: 6 de março.

sal. – Ana Maria Gonçalves. Data: 10 março.
Suíte nº 2 – Luz Ribeiro. Data: 2 de março.
ESPAÇO DE ENSAIOS
Curadoria de Silvia Fernandes Telesi, 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.
Árvores Abatidas – Pedro Vilela (Mestrando/UFBA)
Campo Minado – Ana Bernstein (UNIRIO)
Hamlet – Denilson Lopes (UFRJ)
King Size – Matteo Bonfitto (Unicamp)
País Clandestino – Sara Rojo (UFMG)
Palmira – Milton de Andrade (Udesc)
sal. – Denise Espírito Santo (UERJ)
Suíte nº 2 – Ligia Souza de Oliveira (Doutoranda/USP)
Com artigos de Marcio Seligmann-Silva e Patrick Pessoa
DOSSIÊ SOBRE CURADORIA
Aline Vila Real, Felipe de Assis, Kil Abreu, Nayse López e Florian Malzacher (Alemanha)
PENSAMENTO-EM-PROCESSO
Encontros com os artistas dos espetáculos da mostra, que compartilharão questões de seus processos
criativos, mediados por pesquisadores brasileiros.
Audioreflex – Pedro Vilela (Mestrado/UFBA), dia 2/3, às 11h, no Memorial da Resistência
Campo Minado – Ana Bernstein (UNIRIO). Data: 2 de março, após o espetáculo no Sesi
Hamlet – Denilson Lopes (UFRJ). Data: 7 de março, às 10:00 no Itaú Cultural.
King Size – Matteo Bonfitto (Unicamp). Data: 6 de março, às 11:00 no Itaú Cultural.
País Clandestino – Sara Rojo (UFMG). Data: 10 de março, às 11:00 no Itaú Cultural.
Palmira – Milton de Andrade (Udesc). Data: 7 de março, às 11:00 no Itaú Cultural.
sal. – Denise Espírito Santo (UERJ). Data: 9 de março, às 11:00 no Itaú Cultural.
Suíte nº 2 – Ligia Souza de Oliveira (doutoranda/USP). Data 3 março, às 11:00, 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 completa 10 anos de atividades.
Local e data: a definir
Crítica diária: Produção diária de críticas sobre os espetáculos da mostra para veiculação impressa e
eletrônica (www.mitsp.org).
Coordenação: Julia Guimarães
Críticos participantes:
César Ribeiro (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)
MESA-REDONDA – Cena Contemporânea: panoramas críticos

Os críticos convidados à Prática da Crítica debaterão o conjunto de espetáculos apresentados na MITsp,
sua repercussão crítica e, a partir deles, questões sobre a cena teatral contemporânea.
Local: Itaú Cultural. Data: 10 de março, das 14:00 às 18:00.
DEBATE E LANÇAMENTO 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 de Patrick Pessoa
Local: Itaú Cultural. Data: 7 de março, das 14:00 às 16:30.
Lançamentos da N-1 + Mesa redonda: O devir negro do mundo
"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
Local: Itaú Cultural. Data: 7 de março, das 16h30 às 18h30.
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.
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
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