
28/09/2018 Dança à Deriva – Mostra Latino-Americana de Dança Contemporânea comemora sua 5ª edição - Agenda de Dança

http://www.agendadedanca.com.br/danca-a-deriva-mostra-latino-americana-de-danca-contemporanea-comemora-sua-5a-edicao/ 1/15

    

Destaque   Espetáculos  

Dança à Deriva – Mostra Latino-Americana de
Dança Contemporânea comemora sua 5ª edição
  15/07/2018   Tarcísio Cunha    0 comentários   Centro de Referência da Dança de São Paulo, Dança à Deriva, O�cina

Cultural Oswald de Andrade

Dança à Deriva – Mostra Latino-americana de Dança Contemporânea – chega a São Paulo, em sua 5ª
edição, trazendo, entre 23 e 31 de julho, 13 companhias e coletivos independentes do Brasil, Colômbia,
Chile, Paraguai e México, somando aproximadamente 80 artistas em ações acolhidas por dois espaços
culturais: Centro de Referência da Dança de São Paulo e O�cina Cultural Oswald de Andrade.

A programação, pensada e estruturada com o intuito de contemplar obras autorais em diferentes
formatos cênicos, traz, além de 20 espetáculos e intervenções artísticas, laboratórios de criação,
vídeoarte, ‘conversatórios’ e ainda o 6º Fórum Dança e Sustentabilidade.

Segundo Solange Borelli, articuladora cultural, também idealizadora e coordenadora da Mostra, “Dança
à Deriva vem se con�gurando como um dos festivais mais inovadores na cena cultural paulistana e
latino-americana, por primar pela captura das potencialidades de cada local, criando possibilidades de
imersão coletiva e partilha de experiências dramatúrgicas e de modos de ser e fazer dança neste
continente tão diverso e adverso”. Para ela, é urgente e necessária a aproximação de artistas de países
vizinhos para “implodirmos as fronteiras dessa nossa latinidade e estabelecermos cumplicidades e
vínculos políticos, éticos e poéticos”, complementa.

Além da abertura, no dia 23 de julho, às 19h30, com a apresentação de “Mulher sem Fim”, criação solo
de Andréia Nhur & Katharsis Teatro, que transita entre teatro, dança, música e performance, para
mostrar um corpo trespassado continuamente por ecos de mulheres marcantes, acontecem no CRDSP,
até o dia 26, outros seis espetáculos – dois brasileiros: a intervenção urbana “Solos de Rua”, do …Avoa
Núcleo Artístico (São Paulo), inspirada no texto manifesto ‘As Embalagens’, de Tadeusz Kantor, na Praça
Ramos de Azevedo (dia 24, às 17h), e “Satisfação do Cliente” (25/7, 19h), com o Quarta Parede
Processos Contemporâneos (Caxias do Sul), duo que olha para a expectativa do público ao assistir um
espetáculo; três da Colômbia: “Com La Boca Bien Abierta”, da Andante Danza Contemporánea (Bogotá),
trabalho que re�ete sobre a violência consentida (24/7, 20h), “Indicios Despierta”, da InCorpo Compañia
(Ibagué), que fala das pistas e sinais que marcam o corpo em suas experiências (dia 25/7, 20h), e
“Sardónico” (26/7, 19h), do Terser Cuerpo (Bogotá), que se ancora no riso para encontrar um estado
corporal; e um do Chile: “Cumulonimbus”, da Plataforma Mono (26, às 20h), que explora
coreogra�camente a relação entre ordem e caos.
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A continuidade dos espetáculos, na O�cina Cultural Oswald de Andrade, reservando três apresentações
por dia, sempre às 18h, 19h e 20h, se dá a partir de sexta, 27/7, com “Entre Tu y Yo”, da Tercer Espacio
Colectivo Artistico, de Assunción, Paraguai, que fala do tempo e das memórias que guardamos; “Síl�de
Transmutada”, trabalho que discute gênero e a aceitação da construção da identidade através da
sexualidade, da InCorpo Danza Contemporánea, coletivo de Ibagué, Colômbia; e “Transferência”, da
também colombiana Andante Danza Contemporánea, que mostra as consequências da dinâmica
cotidiana individualista e consumista.

O sábado, 28, começa com “Andar_Ilha”, solo da paulistana Luciana Bortoletto, diretora do …Avoa
Núcleo Artístico, que conta com a colaboração artística de Doroty Lenner (MG) e Erika Moura (SP); em
seguida, a Tercer Cuerpo (Bogotá-CO), dança “Matéria Prima”, que aborda o processo de produção e
reprodução em massa gerado pela industrialização e urbanização; e Marcos Abranches, de São Paulo,
apresenta “Corpo sobre Tela”, solo inspirado na vida e obra do pintor irlandês Francis Bacon.

Com “Chulos”, peça que encontra inspiração nas Folias de Reis para revelar fragilidades sociais
escondidas sob o esplendor das festas populares brasileiras, a Dual Cena Contemporânea, também de
São Paulo, faz a única apresentação de domingo (29), às 15h, na Área de Convivência, durante o
intervalo do 6º Fórum Dança e Sustentabilidade, que traz o tema ‘Modos de Produção em Dança:
subsistência e resistência’.

Na segunda (30), às 18h, tem lugar a Mostra de Resultados Cênicos dos trabalhos desenvolvidos pelos
participantes dos Laboratórios de Criação, que acontecem em sete dias durante o Dança à Deriva. Na
sequência, o coletivo InCorpo Danza Contemporánea, retorna com outra obra,”Fragmento de dos
cuerpos”, sobre a dor e a melancolia sofridas pelas vítimas do con�ito armado na Colômbia; e o
coletivo enNingúnlugar (México/Colômbia) experencia situações concretas que levam à improvisação e
ao estabelecimento de con�itos a serem resolvidos, em “Las Ultimas Cosas”.

Finalmente, no dia 31, terça, depois de mais uma Mostra de Resultados Cênicos dos Laboratórios,
ocupa o palco “Accidental Acidental”, trabalho concebido por Pita Torres (Valparaiso/Chile), para quatro
intérpretes-criadores que conectam as intensidades de seus corpos para restaurar e reconciliar outro
corpo. A Mostra Latino-americana de Dança Contemporânea se encerra com “A Balada da Virgem – Em
Nome De Deus”, solo baseado na saga de Joana D’Arc, religiosa condenada à fogueira por heresia e
depois celebrada como Santa e padroeira da França, que traz Sandro Borelli de volta aos palcos, depois
de quase 10 anos dedicados somente à direção da Cia Carne Agonizante, que celebra 20 anos em 2018.

Outras ações
Para além da intenção de dar visibilidade aos trabalhos cênicos de companhias brasileiras e latino-
americanas, o Dança à Deriva tem um caráter de imersão, com a participação integral de todos nas
atividades, de forma a incentivar processos colaborativos de criação e espaços de compartilhamento,
favorecendo a circulação e a troca de experiências em ações interativas, colaborativas e re�exivas.

Durante a Mostra, serão realizados sete ‘Laboratórios Criativos’ desenvolvidos pelos diretores das
Companhias participantes, todos pensados de forma a estabelecer uma investigação mais profunda do
corpo e oferecer estímulos criativos que propiciem aumentar o repertório de movimentos e o
amadurecimento das habilidades do criador cênico.

Outra atividade que vai na direção de estabelecer relações de troca de percepções técnicas e estéticas,
é o ‘Conversatório’, um encontro que acontece todos os dias reunindo artistas e público para uma
apreciação das obras apresentadas na noite anterior.

O destaque das atividades paralelas �ca por conta do ‘6º Fórum Dança e Sustentabilidade’ no domingo
(29), que traz o tema ‘Modos de Produção em Dança: subsistência e resistência’, para alavancar a
discussão. Entre as 10h30 e 18h do domingo (29), diretores e integrantes de cada companhia colocam
em pauta as políticas públicas de seus países e a forma como interagem em seus contextos, para
re�exão sobre os modos de ser, acreditar e produzir a dança na América Latina.

A 5ª edição do Dança à Deriva é uma realização da Radar Cultural Gestão e Projetos e conta como
apoio do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e Prefeitura de São Paulo, numa co-
realização Poiesis, O�cina Cultural Oswald de Andrade, Associação Cultural Corpo Rastreado e Centro
de Referência da Dança, além das parcerias com o Kasulo – Espaço de Cultura e Arte e Espaço Viver.

Todas as atividades são gratuitas.

Abaixo a programação completa, também disponível no site e na página do evento:
www.dancaaderiva.com e https://www.facebook.com/dancaaderiva

Programação

PRÓXIMOS EVENTOS

Temporada de
Dança do Teatro
Alfa – Cia. de
Dança Deborah
Colker, com Nó
(Releitura)
setembro 26 - setembro 30

Figuras e Vozes,
com Ballet Stagium
setembro 26 - setembro 29

21 | Gira, com
Grupo Corpo
setembro 27 - outubro 1

21º Dança e
Movimento
setembro 28 - setembro 30

Das Tripas
Sentimento (2018),
com Macarenando
Dance Concept
setembro 28 - setembro 30

Ver Todos Eventos
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Centro de Referência da Dança
23/7 (segunda), 19h30

Abertura

Mulher sem Fim – Andréia Nhur & Katharsis Teatro (Sorocaba, São Paulo) 
Duração: 50 minutos | Classi�cação indicativa: Livre

Mulher sem �m transita entre teatro, dança, música e performance. No solo, o gênero-mulher é
apresentado a partir de um corpo constantemente trespassado por ecos de mulheres presentes
nas memórias da cultura, que vão desde Madame Bovary, Lady Macbeth, Carmen Miranda até
Dadá, a cangaceira.

Texto, criação e performance: Andréia Nhur | Colaboradores: Janice Vieira, Paola Bertolini e
Roberto Gill Camargo | Iluminação: Roberto Gill Camargo | Produção, Fotos e Operação de luz:
Paola Bertolini

24/7 (terça)

17h

Solos de Rua – …Avoa Núcleo Artístico (São Paulo/SP) 
Duração: 45 minutos | Classi�cação indicativa: Livre

Crédito da foto: Silvia Machado

O trabalho inspira-se no texto manifesto “As Embalagens”, de Tadeusz Kantor. Trata-se de um jogo
coreográ�co no qual os bailarinos e a lona se afetam mutuamente em espaços públicos de grande
circulação, misturando-se à paisagem local. Não é possível saber ao certo o que emerge de dentro
da multidão.

Concepção: …AVOA! Núcleo Artístico | Direção: Luciana Bortoletto | Intérpretes-criadores: Edi
Cardoso, Izabel Martinelli, Mônica Caldeira e Rodrigo Rodrigues | Provocadores convidados: Érika
Moura, Fabrice Ramalingom, Luis Louis, Rogério Tarifa, Robson Lourenço e Valéria Cano Bravi |
Figurinos: …AVOA! Núcleo Artístico e Telumi Hellen | Músicos convidados: Daniel Arruda Van Ham
e Santhiago Nery (Percussão e sonoplastia), Fernando Ruggiero (Trompete), João Batista Brito Cruz
(Sax tenor), Luciana Bortoletto (direção musical, sonoplastia e sanfona de oito baixos) | Fotogra�a:
Silvia Machado.
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20h

Com La Boca Bien Abierta – Andante Danza Conteporánea (Bogotá/Colômbia) 
Duração: 35 minutos | Classi�cação indicativa: Livre

Crédito da foto: Camilo Salazar

O trabalho baseia-se nas re�exões sobre a violência que faz parte da nossa história passada,
presente e muito seguramente futura; a violência que consentimos e aceitamos
inconscientemente, culturalmente; a violência que parece natural, enraizada nos corpos e que se
justi�ca, a violência de nosso silêncio.

Direção geral: Andrea Carolina Rodríguez | Assistente de direção: Fredy Orlando Bernal |
Intérpretes: Diana Tovar González, Ximena Cuervo Vela, Andrea Carolina Rodríguez | Música
original: Beto Ojeda | Video: Jhon Salazar | Luz e Som: Marcela Mora | Figurino: Andrea Carolina
Rodríguez | Produção e Cenogra�a: Andante danza contemporánea | Fotogra�a: Ankasi Camilo
Salazar

25/7 (quarta)

19h

Satisfação do Cliente – Quarta Parede Processos Contemporâneos (Caxias do Sul – RS) 
Duração: 40 minutos | Classi�cação indicativa: Acima de 16 anos (*cenas de nudez)

Crédito da foto: Gislaine Sachet

Espero que tenha público. Espero que me surpreenda. Espero que ninguém me explique. Espero
que tenha dança. Espero que não seja chato. Não tenho expectativa. Eu espero que tenha peitos.
Espero acrobacias. Eu espero que seja bom. Espero que tenha nu frontal. Eu espero que me ensine
algo. Espero que tenha unicórnios. Eu espero que não chova. Espero que cantem e dancem. Eu só
vim porque me convidaram. Espero por aplausos. Eu espero acabar para aplaudir? Eu espero que
minha mãe prepare frango para o jantar hoje. Espero…

Direção cênica: Gislaine Sachet | Concepção: Gislaine Sachet, Ander Belotto e Paula Giusto |
Intérpretes-criadores: Ander Belotto e Paula Giusto | Trilha musical: Gutto Basso | Luz: Matheus
Brusa.

20h
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Indicios Despierta – InCorpo Compañia (Ibagué – Colômbia) 
Duração: 60 Minutos | Classi�cação indicativa: Livre

Entre confrontos, vícios, alter-egos, memórias, perseguições, amores e desgostos, sinais se tornam
silêncio, numa caminhada de eventos, momentos e pistas que às vezes nos deixa o corpo. Quantos
corpos temos? Indicações removem memórias que uma vez salvamos; outras vezes, silêncios que
tanto nos perseguiram e certamente contemplamos.

Direção: Jhonny Caicedo | Intérpretes: Laura Aramendiz, Romney Gonzalez, Alexandra Mora
Montes, Jhonny Caicedo, Rider Gutiérrez, Carolina Penagos e Lina María Montoya | Apoio técnico:
Felipe Becerra

26/7 (quinta)

19h

Sardónico – Terser Cuerpo (Bogotá/Colômbia) 
Duração: 25 minutos | Classi�cação indicativa: Livre

Crédito da foto: Divulgação

Uma tentativa convulsiva de recuperar uma voz interna e distorcer certas fachadas que projetam
uma imagem diferente da nossa. “Sardónico” explora o riso como principal ferramenta para
encontrar um estado corporal, no qual dois princípios antagônicos coexistem; um interno,
autoconsciente, e o outro externo, dominante.

Direção e Interpretação: David Suárez | Música original: Pablo Guchuvo | Faixas usadas: Far
L’Amore/Bob Sinclar y Ra�aella Carra, Lesson of Patience/Chet Faker | Desenho de luz e Figurino:
Terser Cuerpo.

20h

Cumulonimbus – Plataforma Mono (Chile) 
Duração: 55 minutos | Classi�cação indicativa: Livre
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Cumulonimbus são nuvens de grande desenvolvimento vertical, que produzem chuvas intensas e
tempestades elétricas. Podem ser formados isoladamente, em grupos ou ao longo de uma frente
fria. O trabalho explora a relação entre Ordem e Caos, e como esses dois estados nos dão
sentimentos de vitalidade, criatividade, liberdade, ansiedade, estresse, claustrofobia ou
estranhamento.

Direção criativa: Thomas Bentin | Intérpretes: José Urrea, Daniella Santibañez, Javiera González,
Javier Muñoz, Ninoska Soto, Jorge Olivera, Daniela Yáñez, Adrián Otárola e Benjamin Marchant |
Direção sonora: Santiago Farah | Colaboração técnica: Catalina Rojo | Figurinos: Jose Urrea Silva

Oficina Cultural Oswald de Andrade
27/7 (sexta)

18h

Entre Tu y Yo – Tercer Espacio Colectivo Artistico (Asunción, Paraguay) 
Duração: 30 minutos | Classi�cação indicativa: Livre

Crédito da foto: Manuel Alviso 

A peça tem ignição em situações cotidianas, levantando costumes e particularidades de uma
relação de intimidade, levando em conta as necessidades de cada um e resgatando o valor de um –
em e com – o outro.

Ideia, intérpretes e criadores: Laura Cuevas e José María Villanueva | Trilha: Ismael Ledesma,
Quemil Yambay, Ainda Dúo, Nestorló e Los Caminantes | Colaboração criativa: Wal Mayans |
Assistência coreográ�ca: Gloria M. Morel.

19h

Síl�de Transmutada – InCorpo Compañia (Ibagué/Colômbia) 
Duração: 35 minutos | Classi�cação indicativa: Livre
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A homossexualidade, o corpo feminino, androginia e a ruptura com a convencionalidade patriarcal.
A transmutação. A linha tênue entre feminino e masculino. Reconstrução de outro corpo. Um
corpo sem sinal. Um corpo real. Um corpo que toma a forma de água. Um corpo para a vida e
mobilidade, não para regra e ordem.

Direção geral: Jhonny Alexander Caicedo | Direção artística: Alexandra Mora montes | Intérpretes:
Laura Aramendiz, Romney Gonzales, Alexandra Mora Montes | Apoio técnico: Felipe Becerra.

20h

Transferência – Andante Danza Contemporánea (Bogotá/Colômbia) 
Duração: 60 minutos | Classi�cação indicativa: Livre

Crédito da foto: Divulgação

A peça apresenta uma cidade que administra uma dinâmica individualista e consumista em seu
cotidiano, destruindo espaços para o livre desenvolvimento do ser humano, gerando seres
isolados, estressados pelo dinheiro, violentos, egoístas, esgotados pelo tempo, intolerantes e sem
consciência de um para o outro.

Direção Geral: Andrea Carolina Rodrigues | Intérpretes-criadores: Diana Tovar, Fredy Bernal,
Andrea Carolina Rodríguez | Música original: Beto Ojeda | Video cenográ�co: Soraya Vargas e
Dixon Quintian | Luz e Som: Marcela Mora | Masterização: Kike Martínez | Registro fotográ�co:
Brayan Castillo, Nicolás Maldonado e Damián Salamanca | Registro Audiovisual: Andrés Rodríguez
| Produção, Cenogra�a e Figurino: Andante Danza Contemporánea

28/7 (sábado)

18h

Andar_Ilha Avoa! Núcleo Artístico (São Paulo – Brasil) 
Duração: 40 minutos | Classi�cação indicativa: Livre
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O coração viajante não se enraíza, antes quer ser braseira ambulante Matsuo Bashô. Um corpo no
mundo tateia, com os pés, o caminho das pedras. Vive o intervalo entre suspensão e queda, o
equilíbrio precário. Uma mulher oferta o seu próprio caminhar a um ritual: uma dança. Desvela
trajetórias de vida inscritas no corpo, na arquitetura óssea, na cidade. É uma ilha, espaço lírico,
rodeada de História por todos os lados.

Concepção, criação, interpretação: Luciana Bortoletto | Colaboração artística: Dorothy Lenner (MG)
e Erika Moura (SP) | Edição de trilha sonora e acordeon: Luciana Bortoletto | Desenho de luz: Jean
Marcel | Contrarregra: Monica Caldeira | Apoio: Aqui, Ali Salas de Dança (Palacete Tereza Toledo
Lara) | Realização e Produção: …AVOA! Núcleo Artístico.

19h

Matéria Prima – Terser Cuerpo (Bogotá – Colômbia) 
Duração: 40 minutos; Classi�cação indicativa: Livre

A peça aborda, através do exercício cênico, o fenômeno da produção e reprodução em massa
gerado pelos processos de industrialização e urbanização, que vêm da segunda metade do século
XIX. Neste caso, o corpo é a matéria-prima para a produção inde�nida de um modelo humano
caracterizado pela alienação de seu ser.

Direção: Coletiva | Intérpretes-criadores: David Suaréz, Yury Varela, Daniela Cantillo, Sebastian
Zarate, Vanesa Garcia e Laura Silva | Música original: Pablo Guchuvo | Desenho de luz: Terser
Cuerpo | Figurino: Terser Cuerpo.

20h

Corpo Sobre Tela – Marcos Abranches Companhia de Dança (São Paulo – Brasil) 
Duração: 35 minutos | Classi�cação indicativa: 14 anos
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Crédito da foto: Gal Oppido

Inspirado na vida e obra do pintor irlandês Francis Bacon, “Corpo sobre Tela” é um solo criado pelo
bailarino Marcos Abranches, em parceria com Rogério Ortiz, que assina a direção artística. “Sou
livre para o silêncio das formas, das cores na riqueza de pintar uma obra… Podemos colorir a
maneira de pensar e ser mais felizes, pois somos a própria arte. Nossa sociedade trata o de�ciente
como um coitado. Se eu fosse me basear nesse pensamento, não colocaria meus pés para fora de
casa. No meu espaço, não há sofrimento.”

Direção geral e artística: Marcos Abranches e Rogério Ortiz | Assistente de direção: Je�erson
Duarte | Intérprete-criador: Marcos Abranches | Trilha: Marcos Abranches e Pedro Simples |
Iluminação e cenário: Rogério Ortiz | Fotogra�a: Rogério Ortiz e Gal Oppido; Direção de produção:
Solange Borelli – Radar Cultural Gestão e Projetos.

29/7 (domingo)

Das 10h às 14h / das 15h às 18h

6º Fórum ‘Dança & Sustentabilidade’

Fórum de discussão entre artistas e articuladores culturais dos países envolvidos na Mostra, que se
propõem a aprofundar questões fundamentais da cadeia produtiva da dança, sobretudo no que se
refere aos seus modos de atuação e con�guração na cena cultural, e, consequentemente, sua
sobrevivência. Neste encontro, diretores e intérpretes de cada companhia colocam em pauta as
políticas que regem seu fazer artístico, as políticas públicas de seus países e a forma como
interagem com esses contextos adversos.

Mediação: Solange Borelli.

Público Alvo: Artistas da Cena, Pesquisadores, Programadores, Curadores e demais interessados
na dinâmica cultural da América Latina

15h

Chulos – Dual Cena Contemporânea (São Paulo – Brasil) 
Duração: 60 minutos | Classi�cação indicativa: livre

Crédito da foto: Alicia Peres

Três Reis Magos peregrinam pelo mundo e profetizam o nascimento de um novo rei. Em meio à
indiferença e a desesperança, testemunham o inusitado: o nascimento de palhaços que celebram
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e protegem o nascimento do novo que renova o mundo. “Chulos” encontra inspiração nas Folias de
Reis para revelar fragilidades sociais escondidas sob o esplendor das festas populares brasileiras.

Concepção e Direção: Ivan Bernardelli | Elenco: Diogo de Carvalho, Flávia Teixeira, Hélio Feitosa,
Ivan Bernardelli, Kleber Cândido, Mônica Augusto | Orientação dramatúrgica: Luís Alberto do
Abreu | Assistência de direção: Mônica Augusto | Direção e preparação musical: Lincoln Antonio |
Figurino e Adereços: Marichilene Artisevskis | Máscaras: Raone Ligeirinho VR | Fotogra�a: Alícia
Peres e Natália Pilati | Registro em vídeo: Bela Baderna | Produção: Solange Borelli – Radar
Cultural

30/7 (segunda)

18h

Mostra de Resultados Cênicos

Apresentação dos trabalhos desenvolvidos durante a Mostra, pelos participantes dos Laboratórios
De Criação, sob a direção dos artistas que coordenaram as ações.

19h

Fragmento de Dos Cuerpos – InCorpo Danza Contemporânea (Ibagué – CO) 
Duração: 30 minutos; Classi�cação indicativa: livre

“Fragmento de dos cuerpos” fala da dor e a melancolia sofridas pelas vítimas do con�ito armado
na Colômbia. Por meio de uma linguagem poética, o solo procura encontrar as expressões mais
sinceras do desespero e do barulho, cruzando sensações entre um corpo físico e um corpo interno
que violou seus direitos sociais e humanos. 1

Criação, Direção e Interpretação: Jhonny Alexander Caicedo | Direção cênica e Manejo técnico:
Alexandra Mora Montes

20h

Las Ultimas Cosas – enNingúnlugar (México/Colômbia) 
Duração: 80 minutos; Classi�cação indicativa: livre

Crédito da foto: David Steck

A obra investiga as necessidades predominantes, incoerentes e caprichosas, que o ser humano
apresenta diante da ideia do �m de sua consciência. O público está próximo das ações,
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desenvolvidas a partir de situações concretas que levam à improvisação e ao estabelecimento de
con�itos a serem resolvidos coletiva ou individualmente, a partir dos objetivos que cada intérprete
levanta.

Direção Geral: Luis Rubio | Criação e Interpretação: Humberto Vega, Luis Rubio, Eliana Jiménez e
Sofía Quiroz.

31/7 (terça)

18h

Mostra de Resultados Cênicos

Apresentação dos trabalhos desenvolvidos durante a Mostra, pelos participantes dos Laboratórios
De Criação, sob a direção dos artistas que coordenaram as ações.

19h

Accidental Acidental – Pita Torres (Valparaiso/Chile) 
Duração: 40 minutos | Classi�cação inducativa: Livre

O gatilho para a criação de “Accidental Acidental” é uma situação real não estabelecida ou
planejada que permaneceu no arquivo de memória. Os corpos produzem um encontro para
restaurar e reconciliar outro corpo. Conectam suas intensidades para estar com o outro, se
tornarem essenciais, e gerar uma estrutura �rme onde não há possibilidade de abandono; Se nos
distanciamos, há um corpo que morre.

Ideia e direção: Pita Torres | Intérpretes-criadores: Vanesa Torres, Jairo Urtubia, Felipe Allende,
Claudio Diaz | Desenho sonoro e Iluminação: Marco Zambrano | Registro fotográ�co: Eduardo
Inojosa | Realização artística e Produção: Pita Torres

20h

‘A Balada da Virgem – Em nome de Deus’ – Cia Carne Agonizante (São Paulo – Brasil) – Espetáculo de
Encerramento 
Duração: 45 minutos; Classi�cação indicativa: livre

Crédito da foto: Alex Merino

“A Balada da Virgem – Em nome de Deus” se apóia na potente energia simbólica que representa
Joana D’Arc – religiosa condenada à fogueira por heresia e depois celebrada como Santa e
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padroeira da França -, para falar de loucura, transgressão e opressão. O solo que traz noções de
tempo e espaço alteradas, onde o real e o não real se confundem, serviu de ignição para Sandro
Borelli se auto desa�ar em sua constante busca por novas possibilidades coreográ�cas e trazê-lo
de volta aos palcos, depois de quase 10 anos dedicados somente à direção de sua Cia Carne
Agonizante, que celebra 20 anos em 2018.

Concepção, Coreogra�a, Direção e Atuação: Sandro Borelli | Trilha Sonora: Gustavo Domingues |
Luz: Sandro Borelli | Figurino e Cenário: Grupo | Arte grá�ca: Gustavo Domingues | Fotogra�a:
Alex Merino | Preparação corporal: Vanessa Macedo e Sandro Borelli | Direção de produção: Júnior
Cecon

Outras ações
Laboratórios de Criação

*Para todos os laboratórios:

Inscrições: de 1 a 20/7 – Currículo, Carta de Intenção e link de algum trabalho corporal relevante e
recente. 
Vagas: 15 
Enviar para: dancaaderiva2018@radarcultural.com.br

24 e 26/7 (terça e quinta), das 9h30 às 13h30 – Centro de Referência da Dança

28/7 (sábado), das 9h30 às 13h30 – O�cina Cultural Oswald De Andrade

Laboratório 1: ‘Esperando os Bárbaros/ Laboratório Para Investigações Cênicas’

Condução: Luis Rúbio/ enNingunlugar – México / Colômbia

O laboratório propicia o amadurecimento das habilidades do criador cênico por meio da re�exão,
da �sicalidade, e interpretações individuais e coletivas de temas/territórios.

Luis Rubio – Criador cênico e coordenador do coletivo enNingúnlugar, trabalha na Nortown desde
2014.

Público alvo: bailarinos, atores e artistas da cena pro�ssionais e com experiência prática de
trabalho corporal avançado.

25/7 (quarta), das 9h30 às 13h30 – Centro de Referência da Dança

27 e 30/7 (sexta e segunda), 9h30 às 13h30 – O�cina Cultural Oswald de Andrade

Laboratório 2: ‘O s c i l a n t e / Espaço de Treinamento Físico e Criativo’

Condução: David Suárez Bejarano/ Proyecto TerSer Cuerpo (Colômbia)

O laboratório propõe vislumbrar a possibilidade de viajar como pêndulo, entre o que somos e o
outro que podemos recriar através do movimento..

David Suárez Bejarano – jovem coreógrafo e dançarino é fundador do Projeto Terser Cuerpo e co-
fundador do Coletivo Abstranza.

Público alvo: Dançarinos(as) ou pessoas relacionadas ao movimento, com experiência pro�ssional
de pelo menos três anos.

24, 26 e 28/7 (terça, quinta e sábado), das 9h30 às 13h30 – O�cina Cultural Oswald de Andrade

Laboratório 3: Dança Contemporânea e Teatro Físico

Condução: Johnny Caicedo/ InCorpo Danza Contemporánea (Ibagué/Colômbia)

O laboratório propõe uma investigação mais profunda do corpo, onde o objetivo principal é gerar
emoções reais ao compor para a encenação.

Jhonny Caicedo: Dancer Criador e intérprete é diretor e coreógrafo da Companhia InCorpo Danza
Contemporánea.

Público alvo: Dançarinos (as) ou pessoas relacionadas ao movimento com trabalho pro�ssional
atuante de pelo menos 3 anos de experiência

27 e 30 de Julho, das 9h30 as 13h30, na O�cina Cultural Oswald De Andrade

Laboratório 4: Gravidade e Tônus dos Corpos na Cidade
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Condução: Luciana Bortoletto / …Avoa! Núcleo Artístico (São Paulo/Brasil)

Entre movimentos cotidianos e extracotidianos, iremos experimentar nosso Peso-Presença;
exercitar o re�namento da propriocepção, em busca de construir uma relação �uida e, ao mesmo
tempo, aterrada com o entorno (pessoas e coisas) ao dançar com/nos/para os espaços públicos.

Luciana Bortoletto – Artista da dança e poeta, é pesquisadora, educadora do movimento,
cofundadora e diretora do …AVOA! Núcleo Artístico (SP).

Público alvo: Dançarinos(as) ou pessoas relacionadas ao movimento com trabalho pro�ssional ou
estudantes de dança, teatro e artes performáticas.

24 e 26 de julho, 9h30 às 13h30, na O�cina Cultural Oswald De Andrade

Laboratório 5: Composição Coreográ�ca

Condução: Ivan Bernardelli / Dual Cena Contemporânea (SP –BR)

Tem como proposta oferecer estímulos criativos que propiciem aumentar o repertório de
movimentos objetivando o desenvolvimento autoral de criações coreográ�cas.

Ivan Bernardelli – Diretor e intérprete da Dual Cena Contemporânea, é também bailarino da Cia.
Siameses, dirigida por Mauricio de Oliveira.

Público alvo: Artistas das Artes do Corpo e da Cena com experiência e treino de movimento, não
necessariamente em dança.

25, 27 e 30 de Julho, das 9h30 às 13h30, na O�cina Cultural Oswald de Andrade

Laboratório 6: ‘Práticas Coletivas’

Condução: Pita Torres (CH)

O laboratório cria um espaço de investigação do coletivo como poder, como movimento político de
massa, como eixo central e de como tornar-se um só corpo.

Pita Torres – é artista da dança e da performance comprometido com um projeto de autoria,
mergulhando em processos que abordam a improvisação como uma prática cênica.

Público alvo: Bailarinxs, actorxs, performers, estudiantes e interesadxs na ação cênica.

25 e 28 de Julho, das 9h30 às 13h30, na OFICINA CULTURAL OSWALD DE ANDRADE

Laboratório 7: ‘Cuerpos urgentes’

Condução: Gloria M. Morel / Tercer Espacio Colectivo Artístico (PY)

Workshop de treinamento em movimento, com foco na busca de uma �sicalidade por meio do
surgimento de estados energéticos e dinâmicos, utilizando ferramentas de improvisação e
métodos corporais baseados em artes marciais (capoeira, jiujitsu, taichi).

Gloria M. Morel – Bailarina, criadora, docente e produtora, junto com a bailarina Jazmin Gonzalez,
fundou a Tercer Espacio Colectivo Artistico.

Público alvo: Dançarinos, atores, artistas de circo, artistas e qualquer pessoa com treinamento
físico e interesse na exploração do movimento

Conversatório
25 e 26/7 (quarta e quinta), 15h – Centro de Referência da Dança

27, 28, 30 e 31/7 (sexta, sábado, segunda e terça), 15h – O�cina Cultural Oswald de Andrade

Encontros dirigidos aos artistas que participam da programação de Dança à Deriva 2018 e a todos
os interessados para apreciação artístico-estética das obras apresentadas na noite anterior.

Mediação: Solange Borelli 
Capacidade: 80 pessoas 
Duração: 2 horas

Mostra de VídeoArte
27, 28, 30 e 31/7 (sexta, sábado, segunda e terça), 15h às 21h – O�cina Cultural Oswald de Andrade
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O Grito – Marcos Abranches e Gal Oppido

Gal Oppido dirige o vídeo baseado na criação coreográ�ca ‘O Grito’, de Marcos Abranches,
inspirada na obra homônima do artista norueguês Edvard Munch. considerada uma das mais
importantes do movimento expressionista. O vídeo explora a dramaturgia corporal singular do
intérprete que, frente ao seu observador, narra a mais pura expressão de angústia e desespero.

Direção: Gal Oppido | Co-direção: Rafael Avancini | Direção de Fotogra�a: Gal Oppido e Rafael
Avancini | Performance: Marcos Abranches e Alessandra Grimaldi | Poema: Adriano Nunes |
Narração: Rubens Caribé | Trilha Sonora Original: Elisa Monteiro | Montagem e Desenho de Som:
Luden Viana | Colorização: Rafael Avancini.

Zenit – Andante Danza Contemporânea

Dirigido por Andrea Carolina Rodríguez e Laura Gómez, “Zenit” foi selecionado no 6º Festival de
Videomovimento da Colombia, para a difusão em festivais de videodança a nivel nacional e
internacional, tendo participado do Concurso de Vídeo de Buenos Aires e do Dreizig Festival,
realizado e m Berlim.

“1500º” – RiZa 
Duração: 6 min. |Ano: 2017 | Clasi�cação: Livre

Curta metragem experimental, ‘1500º’ tem a Costa de Assunción como cenário de um naufrágio,
onde uma mulher, presa em uma duna de areia cheia de lixo, luta para sobreviver.

Direção: Riza | Produção: Crear em Libertad | Intérprete e criação de movimiento: Gloria M. Morel
(Tercer Espacio Colectivo Artístico) | Direção de Fotograiía e Montagem: Ricardo Zelada | Título
original: 1500° | Género: Cortometraje, experimental, Videodanza.

Crédito da foto destaque: Rolocombia | Cena de inCORPO, com Fragmento de Dos Cuerpos

Serviço
Dança à Deriva – 5ª Mostra Latino-Americana de Dança Contemporânea 
De 23 a 31 de julho de 2018

Local: Centro de Referência da Dança 
Baixos do Viaduto do Chá, s/n – República – São Paulo/SP 
(ao lado do Theatro Municipal – prox. Estações Anhangabaú, São Bento e República do Metrô) 
Informações: (11) 3214-3249 | 95301-3769 
Lotação: 60 lugares 
Classi�cação indicativa: livre 
Grátis – retirar ingresso com uma hora de antecedência

23/7 (2ª feira) 
19h – Abertura, com ‘Mulher se Fim”, de Andréia Nhur & Katharsis Teatro (BR). 
24/7 (3ª feira) 
17h – “Solos de Rua”, com …Avoa Núcleo Artístico (BR); 20h – “Con La boca bien abierta”, com
Andante Danza Contemporánea (CO). 
25/7 (4ª feira) 
19h – “Satisfação do Cliente”, com Quarta Parede Processos Contemporâneos (BR) 
20h – “Indícios Despierta”, com InCorpo Compañia (CO). 
26/7 (5ª feira) 
19h – “Sardónico”, com Terser Cuerpo (CO) 
20h – “Cumulunimbus”, com Plataforma Mono (CH).

Local: O�cina Cultural Oswald de Andrade 
Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro – São Paulo/SP 
(próx. Estação Tiradentes do Metrô) 
Informações: (11) 3222-2662 
Lotação: 60 lugares 
Classi�cação indicativa: livre 
Grátis – retirar ingresso com uma hora de antecedência

27/7 (6ª feira) 
18h – “Entre Tu y Yo”, com Tercer Espacio Colectivo Artistico (PA) 
19h – “Síl�de Transmutada”, com InCorpo Danza Contemporánea (CO) 
20h – “Transferencia” – Andante Danza Contemporánea (CO). 
28/7 (sábado) 
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← Narrativas em Dois Corpos terá apresentação em Blumenau na programação do FITUB
neste domingo

Abertas as inscrições para audição da 4ª temporada de Dancing Brasil →

Projeto SP Cultura no Metrô
leva apresentações da Cia.
Tango & Paixão e SPCD às
estações de metrô da Capital
  10/09/2018   0

Companhia de Danças de
Diadema se apresenta na
Biblioteca Central e Centro
Cultural Canhema
  12/09/2017   0

Dois Perdidos Numa Noite
Suja, de Plínio Marcos, ganha
montagem de dança-teatro
  24/11/2017   0

18h – “Andar_Ilha”, …Avoa Núcleo Artístico(BR) 
19h – “Matéria Prima”, com Terser Cuerpo (CO) 
20h – “Corpo sobre Tela” – Marcos Abranches & Cia (BR). 
29/7 (domingo) 
15h – “Chulos”, com Dual Cena Contemporânea (BR) 
30/7 (2ª feira) 
18h – “Mostra Resultados Cênicos Laboratórios” 
19h – “Fragmento de Dos Cuerpos”, com InCorpo Danza Contemporánea (CO) 
20h – “Las últimas cosas” – enNingunlugar (MX-CO). 
31/7 (3ª feira) 
18h – “Mostra Resultados Cênicos Laboratórios” 
19h – “Accidental”, de Pita Torres (CH) 
20h – “A Balada da Virgem – em nome de Deus” – Cia Carne Agonizante (BR).

 Você pode gostar também

Deixe uma resposta

Você precisa fazer o login para publicar um comentário.
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Teatro (http://guia.folha.uol.com.br/busca/teatro)

Festival Dança à Deriva reúne coletivos latino-americanos
Apresentações reúnem cerca de 80 artistas e ocorrem no CRD e na O�cina Cultural Oswald de Andrade

(//TOOLS.FOLHA.COM.BR/FEEDBACK?
URL=HTTPS://GUIA.FOLHA.UOL.COM.BR/T
DANCA-A-DERIVA-REUNE-COLETIVOS-

LATINO-AMERICANOS.SHTML)

SÃO PAULO

 (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://guia.folha.uol.com.br/teatro/2018/07/festival-danca-a-deriva-reune-coletivos-latino-americanos.shtm

Andreia Nhur, do Katharsis Teatro, encena o espetáculo Mulher sem Fim   - Paola Bertholini/Divulgação

20/07/2018   2h05

AMANDA RIBEIRO

Companhias independentes da Colômbia, do Chile, do Paraguai, do México e do Brasil ocupam o Centro de Referência da Dança e a
O�cina Cultural Oswald de Andrade com espetáculos gratuitos. Com o objetivo de divulgar o trabalho de grupos da região, a 6ª edição do Dança
à Deriva - Mostra Latino-Americana de Dança Contemporânea começa na segunda (23) e vai até 31/7. 
 
Além de apresentar 20 espetáculos, os artistas participam de atividades como o�cinas, palestras e mostras de videoarte. 
 
Na noite de abertura, às 19h30, o grupo Katharsis Teatro (SP) apresenta o solo “Mulher sem Fim”, que aborda o universo feminino. 

No Guia Todo


(https://www.uol.com.br/)
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Centro de Referência da Dança da Cidade de São Paulo - Vd. do Chá, s/ nº, Centro, tel. 3214-3249. Seg.: 19h. Ter.: 17h e 20h. Qua. e qui.: 19h e 20h. Até
26/7. O�cina Cultural Oswald de Andrade - R. Três Rios, 363, Bom Retiro, região central, tel. 3222-9574. Até 31/7. GRÁTIS
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Musical revê
trajetória de Zeca
Pagodinho entre a

fábula e a retrospectiva
(https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/07/musical-
reve-trajetoria-de-zeca-pagodinho-
entre-a-fabula-e-a-
retrospectiva.shtml)

TEATRO
Premiada, peça
'Agosto', de Tracy
Letts, investiga

família desestruturada

(https://guia.folha.uol.com.br/teatro/2018/07/premiada-
peca-agosto-de-tracy-letts-investiga-
familia-desestruturada.shtml)

TEATRO

Musical 'Pacto', de
Stephen Dolginoff,
reconstrói crime

célebre dos EUA
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pacto-de-stephen-dolginoff-
reconstroi-crime-celebre-dos-
eua.shtml)
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Qualificação em Artes

Projeto de Qualificação em Artes

Projeto de Qualificação em
Dança

Biblioteca do Corpo

Vídeos

Publicações

Notícias

UNIDADES

OC Alfredo Volpi

OC Maestro Juan Serrano

OC Oswald de Andrade

5ª MOSTRA LATINO-AMERICANA

São Paulo

 

“DANÇA À DERIVA”
 Coordenação: Solange De Jesus Borelli Dos Santos |

  
25 a 31/7 – sexta-feira, sábado, domingo, segunda e terça-

feira - 9h30 às 21h30
 atores, bailarinos, performers e estudantes de artes cênicas

 a partir de 18 anos
 Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro

  
DANÇA À DERIVA, mostra latino-americana de dança
contemporânea chega à São Paulo, mais uma vez, trazendo
13 companhias de dança, coletivos independentes do Brasil,
Colômbia, Chile, Paraguai e México. O encontro acontecerá no
período de 23 à 31 de julho, dividindo suas ações entre dois
espaços culturais: CENTRO DE REFERÊNCIA DA DANÇA DA
CIDADE DE SÃO PAULO e OFICINA CULTURAL OSWALD
DE ANDRADE.
 
 
DANÇA À DERIVA é uma Mostra de Experiências Estéticas e
Poéticas que se perfaz com atividades interativas,
colaborativas, apreciativas e reflexivas, tais como: espetáculos,
rodas de conversa, debates, exposição de fotos e vídeos,
saraus performáticos, intervenções urbanas, atividades que
sinalizam para a diversidade da produção de dança. O
intercâmbio artístico e cultural é a base em que se fundamenta
esse encontro que acontece desde 2012 criando um espaço
de construção coletiva de saberes cênicos e compartilhamento
de estéticas e dramaturgia, mobilizando artistas e estimulando
a discussão e a problematização em torno de diversas
questões que permeiam a dança cênica hoje na América
Latina.
 
A programação, pensada e estruturada no intuito de
contemplar obras autorais nos mais diferenciados formatos
cênicos, não traz apenas espetáculos e intervenções artísticas,
mas privilegia também os laboratórios de criação, mostras de
vídeos e os conversatórios, que nada mais são do que rodas
de conversas para apreciação artística das obras
apresentadas na noite anterior.
 
Inscrições: 1 a 15/7 para o
email: laboratoriodancaaderiva@radarcultural.com.br |
Resultado da seleção: 20/7
 

PROGRAMAÇÃO:
  

LABORATÓRIOS:
  

LABORATÓRIO: DANÇA CONTEMPORÂNEA E TEATRO
FÍSICO

 Coordenação: Johnny Caicedo/ InCORPO (CO)
 24, 26 e 28/7 - quarta-feira, sexta-feira e sábado - 9h30 às

13h30
 15 vagas 

  
LABORATÓRIO: GRAVIDADE E TÔNUS DOS CORPOS NA

CIDADE
 Coordenação: Luciana Bortoletto /...Avoa! Núcleo Artístico (BR)

 27 e 30/7 - quarta-feira e segunda-feira - 9h30 às 13h30
 15 vagas

  
LABORATÓRIO: COMPOSIÇÃO COREOGRÁFICA

 Coordenação: Ivan Bernadelli /Dual Cena Contemporânea
(BR)

 24 e 26/7 – terça e quinta-feira - 9h30 às 13h30
 15 vagas

  
LABORATÓRIO: CUERPOS SURGIENTES

 Coordenação: Gloria Morel / Tercer Espacio Colectivo de
Danza (PY)

 25 e 28/7 - terça-feira e sábado - 9h30 às 13h30
 15 vagas

  
LABORATÓRIO: PRÁTICAS COLETIVAS

 

Coordenação: Pita Torres (CH)
 25,27 e 30/7 - quarta-feira, sexta-feira e segunda-feira - 9h30

às 13h30
 15 vagas
  

LABORATÓRIO: OSCILANTE – ESPAÇO DE
TREINAMENTO FÍSICO E CRIATIVO

 Coordenação: David Suárez Bejarano / Proyecto TerSer
Cuerpo (CO)

 27 e 30/7 – sexta-feira e segunda-feira - 9h30 às 13h30
 15 vagas

  
“ESPERANDO OS BÁRBAROS” – LABORATÓRIO PARA

INVESTIGAÇÕES CÊNICAS
 Coordenação: Luis Rubio / enNingunlugar (ME| CO)

 28/7 – sábado - 9h30 às 13h30
 15 vagas

  
MOSTRA DE VÍDEO DANÇA

 25 a 31/7 - 15h às 21h
 Programação:

 "O Grito" - Marcos Abranches e Gal Oppido
 "Zenit" - Andante Danza Contemporânea

  
CONVERSATÓRIO

 27, 28, 30 e 31/7 - 15h às 17h30
 
 

ESPETÁCULOS:
  

ESPETÁCULO “ENTRE TÚ Y YO”
 Tercer Espacio Colectivo Artístico (PY)

 27/7 – sexta-feira – 18h 
  

ESPETÁCULO “SÍLFIDE TRANSMUTADA”
 InCORPO Danza Contemporanea (CO)

 27/7 - sexta-feira - 19h
  

ESPETÁCULO “TRANSFERÊNCIA”
 Andante Danza Contemporanea (CO)
 27/7 - sexta-feira - 20h

  
ESPETÁCULO “ANDAR_ILHA

 /...Avoa! Núcleo Artístico (BR)
 28/7 - sábado - 18h

  
ESPETÁCULO “MATÉRIA PRIMA"

 Terser Cuerpo (CO)
 28/7 – sábado - 19h
  

ESPETÁCULO "CORPO SOBRE TELA"
 Marcos Abranches & Cia.

 28/7 - sábado - 20h
  

ESPETÁCULO “CHULOS”
 Dual Cena Contemporânea (BR)

 29/7 – domingo – 15h
  

ESPETÁCULO "FRAGMENTO DE DOS CUERPOS"
 InCORPO Danza Contemporanea (CO)

 30/7 - segunda-feira - 19h
  

ESPETÁCULO “LAS ULTIMAS COSAS”
 enNingunlugar (MX)

 30/7 - segunda-feira - 20h
  

ESPETÁCULO “ACCIDENTAL”
 Pita Torres (CH)

 31/7 - terça-feira - 19h
  

ESPETÁCULO “A BALADA DA VIRGEM – EM NOME DE
DEUS”

 Cia. Carne Agonizante (BR)
 31/7 - terça-feira - 20h

 

6º FÓRUM: DANÇA E SUSTENTABILIDADE Para os espetáculos e demais atividades: retirar ingressos
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QUEM SOMOS PROGRAMAÇÃO PARCERIAS TRABALHE CONOSCO OUVIDORIA

NOTÍCIAS VÍDEOS CONTATO COMPRAS E CONTRATAÇÕES SECRETARIA DA CULTURA

Desenvolvimento de Sites e Portais  QubeDesign

 

 

Coordenação: Solange Borelli
 29/7 – domingo – 10h30 às 13h30 e 16h às 18h

  
MOSTRA DOS RESULTADOS CÊNICOS

 30 e 31/7 – segunda-feira e terça-feira – 18h
 

com uma hora de antecedência.
 
 
SAIBA MAIS

 OC Oswald de Andrade | 
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Entre Tu y Yo, Tecer Espacio

Em São Paulo –
Dança à Deriva –
Mostra Latino-
americana de Dança
Contemporânea – chega
a São Paulo em sua 5ª
edição trazendo, entre
23 e 31 de julho, 13
companhias e coletivos
independentes do Brasil,
Colômbia, Chile,
Paraguai e México,
somando
aproximadamente 80
artistas em ações
acolhidas por dois espaços culturais: Centro de Referência da Dança de São Paulo e Oficina Cultural
Oswald de Andrade.

A programação, pensada e estruturada com o intuito de contemplar obras autorais em diferentes
formatos cênicos, traz, além de 20 espetáculos e intervenções artísticas, laboratórios de criação,
vídeoarte, ‘conversatórios’ e ainda o 6º Fórum Dança e Sustentabilidade.

Segundo Solange Borelli, articuladora cultural, também idealizadora e coordenadora da Mostra,
“Dança à Deriva vem se configurando como um dos festivais mais inovadores na cena cultural
paulistana e latino-americana, por primar pela captura das potencialidades de cada local, criando
possibilidades de imersão coletiva e partilha de experiências dramatúrgicas e de modos de ser e
fazer dança neste continente tão diverso e adverso”. Para ela, é urgente e necessária a aproximação
de artistas de países vizinhos para “implodirmos as fronteiras dessa nossa latinidade e
estabelecermos cumplicidades e vínculos políticos, éticos e poéticos”, complementa.

Além da abertura, no dia 23 de julho, às 19h30, com a apresentação de “Mulher sem Fim”, criação
solo de Andréia Nhur & Katharsis Teatro, que transita entre teatro, dança, música e performance,
para mostrar um corpo trespassado continuamente por ecos de mulheres marcantes, acontecem no
CRDSP, até o dia 26, outros seis espetáculos – dois brasileiros: a intervenção urbana “Solos de
Rua”, do …Avoa Núcleo Artístico (São Paulo), inspirada no texto manifesto ‘As Embalagens’, de
Tadeusz Kantor, na Praça Ramos de Azevedo (dia 24, às 17h), e “Satisfação do Cliente” (25/7, 19h),
com o Quarta Parede Processos Contemporâneos (Caxias do Sul), duo que olha para a expectativa
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5ª Mostra Latino-americana de Dança
Contemporânea terá 20 espetáculos e interven

By Cultura Carta Campinas / in Cultura SP / on domingo, 15 jul 2018 07:55 PM / 0 Comment

42 amigos curtiram isso

Carta Camp
35.044 curtidas

Curtir Página
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Mulher sem fim, Andreia Nhur

do público ao assistir um espetáculo; três da Colômbia: “Com La Boca Bien Abierta”, da Andante
Danza Contemporánea (Bogotá), trabalho que reflete sobre a violência consentida (24/7, 20h),
“Indicios Despierta”, da InCorpo Compañia (Ibagué), que fala das pistas e sinais que marcam o
corpo em suas experiências (dia 25/7, 20h), e “Sardónico” (26/7, 19h), do Terser Cuerpo (Bogotá),
que se ancora no riso para encontrar um estado corporal; e um do Chile: “Cumulonimbus”, da
Plataforma Mono (26, às 20h), que explora coreograficamente a relação entre ordem e caos.

A continuidade dos
espetáculos, na Oficina
Cultural Oswald de
Andrade, reservando
três apresentações por
dia, sempre às 18h, 19h e
20h, se dá a partir de
sexta, 27/7, com “Entre
Tu y Yo”, da Tercer
Espacio Colectivo
Artistico, de Assunción,
Paraguai, que fala do
tempo e das memórias
que guardamos; “Sílfide
Transmutada”, trabalho
que discute gênero e a
aceitação da construção

da identidade através da sexualidade, da InCorpo Danza Contemporánea, coletivo de Ibagué,
Colômbia; e “Transferência”, da também colombiana Andante Danza Contemporánea, que mostra
as consequências da dinâmica cotidiana individualista e consumista.

O sábado, 28, começa com “Andar_Ilha”, solo da paulistana Luciana Bortoletto, diretora do …Avoa
Núcleo Artístico, que conta com a colaboração artística de Doroty Lenner (MG) e Erika Moura (SP);
em seguida, a Tercer Cuerpo (Bogotá-CO), dança “Matéria Prima”, que aborda o processo de
produção e reprodução em massa gerado pela industrialização e urbanização; e Marcos Abranches,
de São Paulo, apresenta “Corpo sobre Tela”, solo inspirado na vida e obra do pintor irlandês Francis
Bacon.

Com “Chulos”, peça que encontra inspiração nas Folias de Reis para revelar fragilidades sociais
escondidas sob o esplendor das festas populares brasileiras, a Dual Cena Contemporânea, também
de São Paulo, faz a única apresentação de domingo (29), às 15h, na Área de Convivência, durante o
intervalo do 6º Fórum Dança e Sustentabilidade, que traz o tema ‘Modos de Produção em Dança:
subsistência e resistência’.

Na segunda (30), às 18h, tem lugar a Mostra de Resultados Cênicos dos trabalhos desenvolvidos
pelos participantes dos Laboratórios de Criação, que acontecem em sete dias durante o Dança à
Deriva. Na sequência, o coletivo InCorpo Danza Contemporánea, retorna com outra
obra,”Fragmento de dos cuerpos”, sobre a dor e a melancolia sofridas pelas vítimas do conflito
armado na Colômbia; e o coletivo enNingúnlugar (México/Colômbia) experencia situações
concretas que levam à improvisação e ao estabelecimento de conflitos a serem resolvidos, em “Las
Ultimas Cosas”.

Finalmente, no dia 31, terça, depois de mais uma Mostra de Resultados Cênicos dos Laboratórios,
ocupa o palco “Accidental Acidental”, trabalho concebido por Pita Torres (Valparaiso/Chile), para
quatro intérpretes-criadores que conectam as intensidades de seus corpos para restaurar e
reconciliar outro corpo. A Mostra Latino-americana de Dança Contemporânea se encerra com “A
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Corpo sobre tela, Marcos Abranches

Andar ilha, Luciana Bortoletto

Balada da Virgem – Em
Nome De Deus”, solo
baseado na saga de
Joana D’Arc, religiosa
condenada à fogueira
por heresia e depois
celebrada como Santa e
padroeira da França,
que traz Sandro Borelli
de volta aos palcos,
depois de quase 10 anos
dedicados somente à
direção da Cia Carne
Agonizante, que celebra
20 anos em 2018.

Outras ações

Para além da intenção de dar visibilidade aos trabalhos cênicos de companhias brasileiras e latino-
americanas, o Dança à Deriva tem um caráter de imersão, com a participação integral de todos nas
atividades, de forma a incentivar processos colaborativos de criação e espaços de
compartilhamento, favorecendo a circulação e a troca de experiências em ações interativas,
colaborativas e reflexivas.

Durante a Mostra, serão realizados sete ‘Laboratórios Criativos’ desenvolvidos pelos diretores das
Companhias participantes, todos pensados de forma a estabelecer uma investigação mais profunda
do corpo e oferecer estímulos criativos que propiciem aumentar o repertório de movimentos e o
amadurecimento das habilidades do criador cênico.

Outra atividade que vai na direção de estabelecer relações de troca de percepções técnicas e
estéticas, é o ‘Conversatório’, um encontro que acontece todos os dias reunindo artistas e público
para uma apreciação das obras apresentadas na noite anterior.

O destaque das
atividades paralelas fica
por conta do ‘6º Fórum
Dança e
Sustentabilidade’ no
domingo (29), que traz o
tema ‘Modos de
Produção em Dança:
subsistência e
resistência’, para
alavancar a discussão.
Entre as 10h30 e 18h do
domingo (29), diretores
e integrantes de cada
companhia colocam em
pauta as políticas
públicas de seus países e
a forma como interagem
em seus contextos, para

reflexão sobre os modos de ser, acreditar e produzir a dança na América Latina.
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A 5ª edição do Dança à Deriva é uma realização da Radar Cultural Gestão e Projetos e conta como
apoio do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e Prefeitura de São Paulo, numa
co-realização Poiesis, Oficina Cultural Oswald de Andrade, Associação Cultural Corpo Rastreado e
Centro de Referência da Dança, além das parcerias com o Kasulo – Espaço de Cultura e Arte e
Espaço Viver.

Todas as atividades são gratuitas.

Abaixo a programação completa, também disponível no site e na página do evento.

Dança à Deriva – 5ª Mostra Latino-Americana de Dança Contemporânea 
De 23 a 31 de julho 
Centro de Referência da Dança 
(Baixos do Viaduto do Chá, s/n – ao lado do Theatro Municipal – prox. Estações Anhangabaú, São
Bento e República do Metro – tel: 11 Tel: 32143249 | 953013769)

23/7 (2ª feira), 19h – Abertura, com ‘Mulher se Fim”, de Andréia Nhur & Katharsis Teatro (BR).

24/7 (3ª feira), 17h – “Solos de Rua”, com …Avoa Núcleo Artístico (BR); 20h – “Con La boca bien
abierta”, com Andante Danza Contemporánea (CO).

25/7 (4ª feira), 19h – “Satisfação do Cliente”, com Quarta Parede Processos Contemporâneos (BR);
20h – “Indícios Despierta”, com InCorpo Compañia (CO).

26/7 (5ª feira), 19h – “Sardónico”, com Terser Cuerpo (CO); 20h – “Cumulunimbus”, com
Plataforma Mono (CH).

Oficina Cultural Oswald de Andrade

(Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro, São Paulo – próx. Estação Tiradentes do Metro – Tel: (11) 3222-
2662)

27/7 (6ª feira), 18h – “Entre Tu y Yo”, com Tercer Espacio Colectivo Artistico (PA); 19h – “Sílfide
Transmutada”, com InCorpo Danza Contemporánea (CO); 20h – “Transferencia” – Andante Danza
Contemporánea (CO).

28/7 (sábado), 18h – “Andar_Ilha”, …Avoa Núcleo Artístico(BR); 19h – “Matéria Prima”, com
Terser Cuerpo (CO); 20h – “Corpo sobre Tela” – Marcos Abranches & Cia (BR).

29/7 (domingo), 15h – “Chulos”, com Dual Cena Contemporânea (BR)

30/7 (2ª feira), 18h – “Mostra Resultados Cênicos Laboratórios”; 19h – “Fragmento de Dos
Cuerpos”, com InCorpo Danza Contemporánea (CO); 20h – “Las últimas cosas” – enNingunlugar
(MX-CO).

31/7 (3ª feira), 18h – “Mostra Resultados Cênicos Laboratórios”; 19h – “Accidental”, de Pita Torres
(CH); 20h – “A Balada da Virgem – em nome de Deus” – Cia Carne Agonizante (BR).

*Para todos os espetáculos nos dois espaços: 
Lotação: 60 lugares 
Classificação indicativa: livre 
Grátis – retirar ingresso com uma hora de antecedência

PROGRAMAÇÃO

Espetáculos

https://www.dancaaderiva.com/
https://www.facebook.com/dancaaderiva/
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Centro de Referência da Dança

23/7 (segunda), 19h30 
Abertura

Mulher sem Fim – Andréia Nhur & Katharsis Teatro (Sorocaba, São Paulo)

Mulher sem fim transita entre teatro, dança, música e performance. No solo, o gênero-mulher é
apresentado a partir de um corpo constantemente trespassado por ecos de mulheres presentes nas
memórias da cultura, que vão desde Madame Bovary, Lady Macbeth, Carmen Miranda até Dadá, a
cangaceira.

Texto, criação e performance: Andréia Nhur | Colaboradores: Janice Vieira, Paola Bertolini e
Roberto Gill Camargo | Iluminação: Roberto Gill Camargo | Produção, Fotos e Operação de luz:
Paola Bertolini

Duração: 50 minutos | Classificação indicativa: Livre

24/7 (terça) 
17h

Solos de Rua – …Avoa Núcleo Artístico (São Paulo/SP)

O trabalho inspira-se no texto manifesto “As Embalagens”, de Tadeusz Kantor. Trata-se de um jogo
coreográfico no qual os bailarinos e a lona se afetam mutuamente em espaços públicos de grande
circulação, misturando-se à paisagem local. Não é possível saber ao certo o que emerge de dentro
da multidão.

Concepção: …AVOA! Núcleo Artístico | Direção: Luciana Bortoletto | Intérpretes-criadores: Edi
Cardoso, Izabel Martinelli, Mônica Caldeira e Rodrigo Rodrigues | Provocadores convidados: Érika
Moura, Fabrice Ramalingom, Luis Louis, Rogério Tarifa, Robson Lourenço e Valéria Cano Bravi |
Figurinos: …AVOA! Núcleo Artístico e Telumi Hellen | Músicos convidados: Daniel Arruda Van
Ham e Santhiago Nery (Percussão e sonoplastia), Fernando Ruggiero (Trompete), João Batista
Brito Cruz (Sax tenor), Luciana Bortoletto (direção musical, sonoplastia e sanfona de oito baixos) |
Fotografia: Silvia Machado.

Duração: 45 minutos | Classificação indicativa: Livre

20h

Com La Boca Bien Abierta – Andante Danza Conteporánea (Bogotá/Colômbia)

O trabalho baseia-se nas reflexões sobre a violência que faz parte da nossa história passada,
presente e muito seguramente futura; a violência que consentimos e aceitamos inconscientemente,
culturalmente; a violência que parece natural, enraizada nos corpos e que se justifica, a violência de
nosso silêncio.

Direção geral: Andrea Carolina Rodríguez | Assistente de direção: Fredy Orlando Bernal |
Intérpretes: Diana Tovar González, Ximena Cuervo Vela, Andrea Carolina Rodríguez | Música
original: Beto Ojeda | Video: Jhon Salazar | Luz e Som: Marcela Mora | Figurino: Andrea Carolina
Rodríguez | Produção e Cenografia: Andante danza contemporánea | Fotografia: Ankasi Camilo
Salazar

Duração: 35 minutos | Classificação indicativa: Livre
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25/7 (quarta) 
19h

Satisfação do Cliente – Quarta Parede Processos Contemporâneos (Caxias do Sul – RS)

Espero que tenha público. Espero que me surpreenda. Espero que ninguém me explique. Espero
que tenha dança. Espero que não seja chato. Não tenho expectativa. Eu espero que tenha peitos.
Espero acrobacias. Eu espero que seja bom. Espero que tenha nu frontal. Eu espero que me ensine
algo. Espero que tenha unicórnios. Eu espero que não chova. Espero que cantem e dancem. Eu só
vim porque me convidaram. Espero por aplausos. Eu espero acabar para aplaudir? Eu espero que
minha mãe prepare frango para o jantar hoje. Espero…

Direção cênica: Gislaine Sachet | Concepção: Gislaine Sachet, Ander Belotto e Paula Giusto |
Intérpretes-criadores: Ander Belotto e Paula Giusto | Trilha musical: Gutto Basso | Luz: Matheus
Brusa.

Duração: 40 minutos | Classificação indicativa: Acima de 16 anos (*cenas de nudez)

20h

Indicios Despierta – InCorpo Compañia (Ibagué – Colômbia)

Entre confrontos, vícios, alter-egos, memórias, perseguições, amores e desgostos, sinais se tornam
silêncio, numa caminhada de eventos, momentos e pistas que às vezes nos deixa o corpo. Quantos
corpos temos? Indicações removem memórias que uma vez salvamos; outras vezes, silêncios que
tanto nos perseguiram e certamente contemplamos.

Direção: Jhonny Caicedo | Intérpretes: Laura Aramendiz, Romney Gonzalez, Alexandra Mora
Montes, Jhonny Caicedo, Rider Gutiérrez, Carolina Penagos e Lina María Montoya | Apoio técnico:
Felipe Becerra

Duração: 60 Minutos | Classificação indicativa: Livre

26/7 (quinta)

19h

Sardónico – Terser Cuerpo (Bogotá/Colômbia)

Uma tentativa convulsiva de recuperar uma voz interna e distorcer certas fachadas que projetam
uma imagem diferente da nossa. “Sardónico” explora o riso como principal ferramenta para
encontrar um estado corporal, no qual dois princípios antagônicos coexistem; um interno,
autoconsciente, e o outro externo, dominante.

Direção e Interpretação: David Suárez | Música original: Pablo Guchuvo | Faixas usadas: Far
L’Amore/Bob Sinclar y Raffaella Carra, Lesson of Patience/Chet Faker | Desenho de luz e Figurino:
Terser Cuerpo.

Duração: 25 minutos | Classificação indicativa: Livre

20h

Cumulonimbus – Plataforma Mono (Chile)

Cumulonimbus são nuvens de grande desenvolvimento vertical, que produzem chuvas intensas e
tempestades elétricas. Podem ser formados isoladamente, em grupos ou ao longo de uma frente
fria. O trabalho explora a relação entre Ordem e Caos, e como esses dois estados nos dão
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sentimentos de vitalidade, criatividade, liberdade, ansiedade, estresse, claustrofobia ou
estranhamento.

Direção criativa: Thomas Bentin | Intérpretes: José Urrea, Daniella Santibañez, Javiera González,
Javier Muñoz, Ninoska Soto, Jorge Olivera, Daniela Yáñez, Adrián Otárola e Benjamin Marchant |
Direção sonora: Santiago Farah | Colaboração técnica: Catalina Rojo | Figurinos: Jose Urrea Silva

Duração: 55 minutos | Classificação indicativa: Livre

Oficina Cultural Oswald de Andrade

27/7 (sexta) 
18h

Entre Tu y Yo – Tercer Espacio Colectivo Artistico (Asunción, Paraguay)

A peça tem ignição em situações cotidianas, levantando costumes e particularidades de uma relação
de intimidade, levando em conta as necessidades de cada um e resgatando o valor de um – em e
com – o outro.

Ideia, intérpretes e criadores: Laura Cuevas e José María Villanueva | Trilha: Ismael Ledesma,
Quemil Yambay, Ainda Dúo, Nestorló e Los Caminantes | Colaboração criativa: Wal Mayans |
Assistência coreográfica: Gloria M. Morel.

Duração: 30 minutos | Classificação indicativa: Livre

19h

Sílfide Transmutada – InCorpo Compañia (Ibagué/Colômbia)

A homossexualidade, o corpo feminino, androginia e a ruptura com a convencionalidade patriarcal.
A transmutação. A linha tênue entre feminino e masculino. Reconstrução de outro corpo. Um corpo
sem sinal. Um corpo real. Um corpo que toma a forma de água. Um corpo para a vida e mobilidade,
não para regra e ordem.

Direção geral: Jhonny Alexander Caicedo | Direção artística: Alexandra Mora montes | Intérpretes:
Laura Aramendiz, Romney Gonzales, Alexandra Mora Montes | Apoio técnico: Felipe Becerra.

Duração: 35 minutos | Classificação indicativa: Livre

20h

Transferência – Andante Danza Contemporánea (Bogotá/Colômbia)

A peça apresenta uma cidade que administra uma dinâmica individualista e consumista em seu
cotidiano, destruindo espaços para o livre desenvolvimento do ser humano, gerando seres isolados,
estressados pelo dinheiro, violentos, egoístas, esgotados pelo tempo, intolerantes e sem consciência
de um para o outro.

Direção Geral: Andrea Carolina Rodrigues | Intérpretes-criadores: Diana Tovar, Fredy Bernal,
Andrea Carolina Rodríguez | Música original: Beto Ojeda | Video cenográfico: Soraya Vargas e
Dixon Quintian | Luz e Som: Marcela Mora | Masterização: Kike Martínez | Registro fotográfico:
Brayan Castillo, Nicolás Maldonado e Damián Salamanca | Registro Audiovisual: Andrés Rodríguez
| Produção, Cenografia e Figurino: Andante Danza Contemporánea

Duração: 60 minutos | Classificação indicativa: Livre
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28/7 (sábado) 
18h

Andar_Ilha Avoa! Núcleo Artístico (São Paulo – Brasil)

O coração viajante não se enraíza, antes quer ser braseira ambulante Matsuo Bashô. Um corpo no
mundo tateia, com os pés, o caminho das pedras. Vive o intervalo entre suspensão e queda, o
equilíbrio precário. Uma mulher oferta o seu próprio caminhar a um ritual: uma dança. Desvela
trajetórias de vida inscritas no corpo, na arquitetura óssea, na cidade. É uma ilha, espaço lírico,
rodeada de História por todos os lados.

Concepção, criação, interpretação: Luciana Bortoletto | Colaboração artística: Dorothy Lenner
(MG) e Erika Moura (SP) | Edição de trilha sonora e acordeon: Luciana Bortoletto | Desenho de luz:
Jean Marcel | Contrarregra: Monica Caldeira | Apoio: Aqui, Ali Salas de Dança (Palacete Tereza
Toledo Lara) | Realização e Produção: …AVOA! Núcleo Artístico.

Duração: 40 minutos | Classificação indicativa: LIvre

19h

Matéria Prima – Terser Cuerpo (Bogotá – Colômbia)

A peça aborda, através do exercício cênico, o fenômeno da produção e reprodução em massa gerado
pelos processos de industrialização e urbanização, que vêm da segunda metade do século XIX.
Neste caso, o corpo é a matéria-prima para a produção indefinida de um modelo humano
caracterizado pela alienação de seu ser.

Direção: Coletiva | Intérpretes-criadores: David Suaréz, Yury Varela, Daniela Cantillo, Sebastian
Zarate, Vanesa Garcia e Laura Silva | Música original: Pablo Guchuvo | Desenho de luz: Terser
Cuerpo | Figurino: Terser Cuerpo.

Duração: 40 minutos; Classificação indicativa: Livre

20h

Corpo Sobre Tela – Marcos Abranches Companhia de Dança (São Paulo – Brasil)

Inspirado na vida e obra do pintor irlandês Francis Bacon, “Corpo sobre Tela” é um solo criado pelo
bailarino Marcos Abranches, em parceria com Rogério Ortiz, que assina a direção artística. “Sou
livre para o silêncio das formas, das cores na riqueza de pintar uma obra… Podemos colorir a
maneira de pensar e ser mais felizes, pois somos a própria arte. Nossa sociedade trata o deficiente
como um coitado. Se eu fosse me basear nesse pensamento, não colocaria meus pés para fora de
casa. No meu espaço, não há sofrimento.”

Direção geral e artística: Marcos Abranches e Rogério Ortiz | Assistente de direção: Jefferson
Duarte | Intérprete-criador: Marcos Abranches | Trilha: Marcos Abranches e Pedro Simples |
Iluminação e cenário: Rogério Ortiz | Fotografia: Rogério Ortiz e Gal Oppido; Direção de produção:
Solange Borelli – Radar Cultural Gestão e Projetos.

Duração: 35 minutos; Classificação indicativa: 14 anos

29/7 (domingo)

das 10h às 14h / das 15h às 18h

6º Fórum ‘Dança & Sustentabilidade’
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Fórum de discussão entre artistas e articuladores culturais dos países envolvidos na Mostra, que se
propõem a aprofundar questões fundamentais da cadeia produtiva da dança, sobretudo no que se
refere aos seus modos de atuação e configuração na cena cultural, e, consequentemente, sua
sobrevivência. Neste encontro, diretores e intérpretes de cada companhia colocam em pauta as
políticas que regem seu fazer artístico, as políticas públicas de seus países e a forma como
interagem com esses contextos adversos.

Mediação: Solange Borelli.

Público Alvo: Artistas da Cena, Pesquisadores, Programadores, Curadores e demais interessados na
dinâmica cultural da América Latina

15h

Chulos – Dual Cena Contemporânea (São Paulo – Brasil)

Três Reis Magos peregrinam pelo mundo e profetizam o nascimento de um novo rei. Em meio à
indiferença e a desesperança, testemunham o inusitado: o nascimento de palhaços que celebram e
protegem o nascimento do novo que renova o mundo. “Chulos” encontra inspiração nas Folias de
Reis para revelar fragilidades sociais escondidas sob o esplendor das festas populares brasileiras.

Concepção e Direção: Ivan Bernardelli | Elenco: Diogo de Carvalho, Flávia Teixeira, Hélio Feitosa,
Ivan Bernardelli, Kleber Cândido, Mônica Augusto | Orientação dramatúrgica: Luís Alberto do
Abreu | Assistência de direção: Mônica Augusto | Direção e preparação musical: Lincoln Antonio |
Figurino e Adereços: Marichilene Artisevskis | Máscaras: Raone Ligeirinho VR | Fotografia: Alícia
Peres e Natália Pilati | Registro em vídeo: Bela Baderna | Produção: Solange Borelli – Radar
Cultural

Duração: 60 minutos | Classificação indicativa: livre

30/7 (segunda) 
18h

Mostra de Resultados Cênicos

Apresentação dos trabalhos desenvolvidos durante a Mostra, pelos participantes dos Laboratórios
De Criação, sob a direção dos artistas que coordenaram as ações.

19h

Fragmento de Dos Cuerpos – InCorpo Danza Contemporânea (Ibagué – CO)

“Fragmento de dos cuerpos” fala da dor e a melancolia sofridas pelas vítimas do conflito armado na
Colômbia. Por meio de uma linguagem poética, o solo procura encontrar as expressões mais
sinceras do desespero e do barulho, cruzando sensações entre um corpo físico e um corpo interno
que violou seus direitos sociais e humanos. 1

Criação, Direção e Interpretação: Jhonny Alexander Caicedo | Direção cênica e Manejo técnico:
Alexandra Mora Montes

Duração: 30 minutos; Classificação indicativa: livre

20h

Las Ultimas Cosas – enNingúnlugar (México/Colômbia)
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A obra investiga as necessidades predominantes, incoerentes e caprichosas, que o ser humano
apresenta diante da ideia do fim de sua consciência. O público está próximo das ações,
desenvolvidas a partir de situações concretas que levam à improvisação e ao estabelecimento de
conflitos a serem resolvidos coletiva ou individualmente, a partir dos objetivos que cada intérprete
levanta.

Direção Geral: Luis Rubio | Criação e Interpretação: Humberto Vega, Luis Rubio, Eliana Jiménez e
Sofía Quiroz.

Duração: 80 minutos; Classificação indicativa: livre

31/7 (terça)

18h

Mostra de Resultados Cênicos

Apresentação dos trabalhos desenvolvidos durante a Mostra, pelos participantes dos Laboratórios
De Criação, sob a direção dos artistas que coordenaram as ações.

19h

Accidental Acidental – Pita Torres (Valparaiso/Chile)

O gatilho para a criação de “Accidental Acidental” é uma situação real não estabelecida ou
planejada que permaneceu no arquivo de memória. Os corpos produzem um encontro para
restaurar e reconciliar outro corpo. Conectam suas intensidades para estar com o outro, se
tornarem essenciais, e gerar uma estrutura firme onde não há possibilidade de abandono; Se nos
distanciamos, há um corpo que morre.

Ideia e direção: Pita Torres | Intérpretes-criadores: Vanesa Torres, Jairo Urtubia, Felipe Allende,
Claudio Diaz | Desenho sonoro e Iluminação: Marco Zambrano | Registro fotográfico: Eduardo
Inojosa | Realização artística e Produção: Pita Torres

Duração: 40 minutos | Classificação inducativa: Livre https://www.youtube.com/watch?
v=Vr6IZybY5cE&t=22s

20h

‘A Balada da Virgem – Em nome de Deus’ – Cia Carne Agonizante (São Paulo – Brasil) –
Espetáculo de Encerramento

“A Balada da Virgem – Em nome de Deus” se apóia na potente energia simbólica que representa
Joana D’Arc – religiosa condenada à fogueira por heresia e depois celebrada como Santa e
padroeira da França -, para falar de loucura, transgressão e opressão. O solo que traz noções de
tempo e espaço alteradas, onde o real e o não real se confundem, serviu de ignição para Sandro
Borelli se auto desafiar em sua constante busca por novas possibilidades coreográficas e trazê-lo de
volta aos palcos, depois de quase 10 anos dedicados somente à direção de sua Cia Carne Agonizante,
que celebra 20 anos em 2018.

Concepção, Coreografia, Direção e Atuação: Sandro Borelli | Trilha Sonora: Gustavo Domingues |
Luz: Sandro Borelli | Figurino e Cenário: Grupo | Arte gráfica: Gustavo Domingues | Fotografia:
Alex Merino | Preparação corporal: Vanessa Macedo e Sandro Borelli | Direção de produção: Júnior
Cecon

Duração: 45 minutos; Classificação indicativa: livre
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Outras ações

Laboratórios de Criação 
*Para todos os laboratórios: 
Inscrições: de 1 a 20/7 – Currículo, Carta de Intenção e link de algum trabalho corporal relevante e
recente. 
Vagas: 15 
Enviar para: dancaaderiva2018@radarcultural.com.br

24 e 26/7 (terça e quinta), das 9h30 às 13h30 – Centro de Referência da Dança

28/7 (sábado), das 9h30 às 13h30 – Oficina Cultural Oswald De Andrade

Laboratório 1: ‘Esperando os Bárbaros/ Laboratório Para Investigações Cênicas’ 
Condução: Luis Rúbio/ enNingunlugar – México / Colômbia 
O laboratório propicia o amadurecimento das habilidades do criador cênico por meio da reflexão,
da fisicalidade, e interpretações individuais e coletivas de temas/territórios. 
Luis Rubio – Criador cênico e coordenador do coletivo enNingúnlugar, trabalha na Nortown desde
2014. 
Público alvo: bailarinos, atores e artistas da cena profissionais e com experiência prática de
trabalho corporal avançado.

25/7 (quarta), das 9h30 às 13h30 – Centro de Referência da Dança

27 e 30/7 (sexta e segunda), 9h30 às 13h30 – Oficina Cultural Oswald de Andrade

Laboratório 2: ‘O s c i l a n t e / Espaço de Treinamento Físico e Criativo’ 
Condução: David Suárez Bejarano/ Proyecto TerSer Cuerpo (Colômbia) 
O laboratório propõe vislumbrar a possibilidade de viajar como pêndulo, entre o que somos e o
outro que podemos recriar através do movimento.. 
David Suárez Bejarano – jovem coreógrafo e dançarino é fundador do Projeto Terser Cuerpo e co-
fundador do Coletivo Abstranza. 
Público alvo: Dançarinos(as) ou pessoas relacionadas ao movimento, com experiência profissional
de pelo menos três anos.

24, 26 e 28/7 (terça, quinta e sábado), das 9h30 às 13h30 – Oficina Cultural Oswald de Andrade

Laboratório 3: Dança Contemporânea e Teatro Físico 
Condução: Johnny Caicedo/ InCorpo Danza Contemporánea (Ibagué/Colômbia) 
O laboratório propõe uma investigação mais profunda do corpo, onde o objetivo principal é gerar
emoções reais ao compor para a encenação. 
Jhonny Caicedo: Dancer Criador e intérprete é diretor e coreógrafo da Companhia InCorpo Danza
Contemporánea. 
Público alvo: Dançarinos (as) ou pessoas relacionadas ao movimento com trabalho profissional
atuante de pelo menos 3 anos de experiência 
27 e 30 de Julho, das 9h30 as 13h30, na Oficina Cultural Oswald De Andrade

Laboratório 4: Gravidade e Tônus dos Corpos na Cidade 
Condução: Luciana Bortoletto / …Avoa! Núcleo Artístico (São Paulo/Brasil) 
Entre movimentos cotidianos e extracotidianos, iremos experimentar nosso Peso-Presença;
exercitar o refinamento da propriocepção, em busca de construir uma relação fluida e, ao mesmo
tempo, aterrada com o entorno (pessoas e coisas) ao dançar com/nos/para os espaços públicos.

Luciana Bortoletto – Artista da dança e poeta, é pesquisadora, educadora do movimento,
cofundadora e diretora do …AVOA! Núcleo Artístico (SP).
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Público alvo: Dançarinos(as) ou pessoas relacionadas ao movimento com trabalho profissional ou
estudantes de dança, teatro e artes performáticas.

24 e 26 de julho, 9h30 às 13h30, na Oficina Cultural Oswald De Andrade

Laboratório 5: Composição Coreográfica 
Condução: Ivan Bernardelli / Dual Cena Contemporânea (SP –BR) 
Tem como proposta oferecer estímulos criativos que propiciem aumentar o repertório de
movimentos objetivando o desenvolvimento autoral de criações coreográficas. 
Ivan Bernardelli – Diretor e intérprete da Dual Cena Contemporânea, é também bailarino da Cia.
Siameses, dirigida por Mauricio de Oliveira. 
Público alvo: Artistas das Artes do Corpo e da Cena com experiência e treino de movimento, não
necessariamente em dança.

25, 27 e 30 de Julho, das 9h30 às 13h30, na Oficina Cultural Oswald de Andrade

Laboratório 6: ‘Práticas Coletivas’ 
Condução: Pita Torres (CH) 
O laboratório cria um espaço de investigação do coletivo como poder, como movimento político de
massa, como eixo central e de como tornar-se um só corpo. 
Pita Torres – é artista da dança e da performance comprometido com um projeto de autoria,
mergulhando em processos que abordam a improvisação como uma prática cênica. 
Público alvo: Bailarinxs, actorxs, performers, estudiantes e interesadxs na ação cênica.

25 e 28 de Julho, das 9h30 às 13h30, na OFICINA CULTURAL OSWALD DE ANDRADE

Laboratório 7: ‘Cuerpos urgentes’ 
Condução: Gloria M. Morel / Tercer Espacio Colectivo Artístico (PY) 
Workshop de treinamento em movimento, com foco na busca de uma fisicalidade por meio do
surgimento de estados energéticos e dinâmicos, utilizando ferramentas de improvisação e métodos
corporais baseados em artes marciais (capoeira, jiujitsu, taichi). 
Gloria M. Morel – Bailarina, criadora, docente e produtora, junto com a bailarina Jazmin Gonzalez,
fundou a Tercer Espacio Colectivo Artistico. 
Público alvo: Dançarinos, atores, artistas de circo, artistas e qualquer pessoa com treinamento físico
e interesse na exploração do movimento

Conversatório

25 e 26/7 (quarta e quinta), 15h – Centro de Referência da Dança

27, 28, 30 e 31/7 (sexta, sábado, segunda e terça), 15h – Oficina Cultural Oswald de Andrade

Encontros dirigidos aos artistas que participam da programação de Dança à Deriva 2018 e a todos
os interessados para apreciação artístico-estética das obras apresentadas na noite anterior. 
Mediação: Solange Borelli 
Capacidade: 80 pessoas 
Duração: 2 horas

Mostra de VídeoArte 
27, 28, 30 e 31/7 (sexta, sábado, segunda e terça), 15h às 21h – Oficina Cultural Oswald de Andrade

O Grito – Marcos Abranches e Gal Oppido 
Gal Oppido dirige o vídeo baseado na criação coreográfica ‘O Grito’, de Marcos Abranches,
inspirada na obra homônima do artista norueguês Edvard Munch. considerada uma das mais
importantes do movimento expressionista. O vídeo explora a dramaturgia corporal singular do
intérprete que, frente ao seu observador, narra a mais pura expressão de angústia e desespero.
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13º Festival de Cinema Italiano
homenageia Sophia Loren e exibe
clássicos e contemporâneos
Em São Paulo – Até o dia 3 de outubro,
acontece em São Paulo a 13ª edição do Festival

del...

Sesc Pompeia recebe espetáculo
‘Um Tom de Saudade’, uma
homenagem a Tom Jobim
Em São Paulo – Em 2017, no ano em que o
artista Tom Jobim completaria 90 anos, surgiu,
no Rio...

‘A Biblioteca à Noite’ propõe viagem
imersiva em 10 bibliotecas, de
Sarajevo até Alexandria
Em São Paulo – De 3 de outubro de 2018 a 10
de fevereiro de 2019, o Sesc Avenida Paulista

recebe...

Armazém Cia de Teatro traz um
Hamlet cheio de som e fúria em
montagem do texto de Shakespeare
Em São Paulo – De 28 de setembro a 14 de
outubro, a Armazém Companhia de Teatro

apresenta no...

Direção: Gal Oppido | Co-direção: Rafael Avancini | Direção de Fotografia: Gal Oppido e Rafael
Avancini | Performance: Marcos Abranches e Alessandra Grimaldi | Poema: Adriano Nunes |
Narração: Rubens Caribé | Trilha Sonora Original: Elisa Monteiro | Montagem e Desenho de Som:
Luden Viana | Colorização: Rafael Avancini.

Zenit – Andante Danza Contemporânea 
Dirigido por Andrea Carolina Rodríguez e Laura Gómez, “Zenit” foi selecionado no 6º Festival de
Videomovimento da Colombia, para a difusão em festivais de videodança a nivel nacional e
internacional, tendo participado do Concurso de Vídeo de Buenos Aires e do Dreizig Festival,
realizado e m Berlim.

“1500º” – RiZa 
Curta metragem experimental, ‘1500º’ tem a Costa de Assunción como cenário de um naufrágio,
onde uma mulher, presa em uma duna de areia cheia de lixo, luta para sobreviver. 
Direção: Riza | Produção: Crear em Libertad | Intérprete e criação de movimiento: Gloria M. Morel
(Tercer Espacio Colectivo Artístico) | Direção de Fotograiía e Montagem: Ricardo Zelada | Título
original: 1500° | Género: Cortometraje, experimental, Videodanza.

Duração: 6 min. |Ano: 2017 | Clasificação: Livre
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PERSPECTIVAS (HTTPS://WWW1.FOLHA.UOL.COM.BR/ESPECIAL/2018/PERSPECTIVAS)

Falta de recursos leva mundo da dança a buscar
formatos alternativos
Festivais se reinventam para sobreviver e até geografia e geopolítica influenciam a
escolha dos países convidados

29.jul.2018 às 2h00

 EDIÇÃO IMPRESSA (https://www1.folha.uol.com.br/fsp/fac-simile/2018/07/29/)

Iara Biderman

Há pelo menos dois anos, a frase "programação mais enxuta" se repete em

títulos de reportagens sobre festivais e temporadas de dança no Brasil. Sua

oração subordinada é "corte de verbas".

Com a chegada do segundo semestre (época em que se concentra essa

programação) num ano em que tudo já foi cortado ou enxugado, o problema

não é nem repetir o título, mas, no melhor dos casos, saber quais são as

perspectivas dos festivais.

https://www1.folha.uol.com.br/especial/2018/perspectivas
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/fac-simile/2018/07/29/
https://www.uol.com.br/
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No ano passado, a questão da simples sobrevivência deu o tom: o Festival

Contemporâneo de Dança de São Paulo (https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/11/1934614-

mais-longevo-evento-de-danca-tenta-escapar-a-extincao-com-verba-reduzida.shtml), realizado com um

décimo do orçamento previsto, foi considerado por seus organizadores um

ato de resistência.

A Mostra do Fomento à Dança de São Paulo de 2017, ano em que o programa

municipal de incentivo à área sofreu drástica redução, só foi realizada em

cima da hora —a organização teve três semanas para montar o evento, quase

sem recursos.

A crise não acabou com os festivais, mas está dando uma cara nova para eles.

A tendência é trabalhar de forma cada vez mais colaborativa: grupos abrem

mão do cachê, mas participam de aulas e residências com artistas locais;

espaços cedem equipamento e técnicos para as apresentações, como fez o

Centro de Referência da Dança da Cidade de São Paulo.

Cena de "'Entre Tu y Yo", do grupo paraguaio Tercer Espacio, que se apresenta na mostra

Dança à Deriva, em São Paulo - Manuel Alviso/Divulgação

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/11/1934614-mais-longevo-evento-de-danca-tenta-escapar-a-extincao-com-verba-reduzida.shtml
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Festivais independentes desde sempre chegam na frente com o know-how de

fazer o evento acontecer sem um grande patrocinador.

É o caso da Dança à Deriva (https://guia.folha.uol.com.br/teatro/2018/07/festival-danca-a-deriva-reune-

coletivos-latino-americanos.shtml)"" Mostra Latino-Americana de Dança Contemporânea,

que começou sua quinta edição no dia 23/7.

Os grupos ficam praticamente acampados em hostels, ou até hospedados em

casas de profissionais brasileiros. Em troca, convivem o tempo inteiro entre

si, armam intercâmbios e aprendem/ensinam em oficinas e palestras.

Ampliar e dar mais sentido à programação com esses eventos paralelos é

outra tendência dos festivais de dança, que se estende às temporadas

comerciais, como a do Teatro Alfa, que começa no próximo dia 2/8 com o

Grupo Corpo e segue até o começo de dezembro.

O Alfa trará algumas atrações de peso, como o grupo da alemã Pina

(https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2018/01/1948407-companhia-de-danca-de-pina-bausch-se-

apresentara-em-sp-em-novembro.shtml)Bausch

(https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2018/01/1948407-companhia-de-danca-de-pina-bausch-se-

apresentara-em-sp-em-novembro.shtml) (1940-2009) e o grupo francês de Philippe

Decouflé. A intenção é organizar atividades para além do espetáculo, como

oficinas ou palestras, envolvendo os artistas internacionais, os nacionais e o

público.

O mesmo vai acontecer com o Festival Contemporâneo de Dança de São

Paulo, que realiza sua 11ª edição em outubro e, a partir daí, torna-se bienal,

programado para se alternar com os anos em que ocorre a Bienal Sesc de

Dança, em Campinas (SP).

O trabalho colaborativo também envolve conversar com outras

organizações. Quem vem para um festival preferencialmente se apresenta

também em outro lugar (em geral, um dos teatros do Sesc), o que ajuda a

dividir as despesas de transporte e aumenta o número de exibições de cada

grupo.

https://guia.folha.uol.com.br/teatro/2018/07/festival-danca-a-deriva-reune-coletivos-latino-americanos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2018/01/1948407-companhia-de-danca-de-pina-bausch-se-apresentara-em-sp-em-novembro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2018/01/1948407-companhia-de-danca-de-pina-bausch-se-apresentara-em-sp-em-novembro.shtml
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A época de festivais curtos e oportunidades únicas de assistir aos

espetáculos (um ou dois dias), como no finado Boticário na Dança, passou.

As curadorias têm se virado com um quebra-cabeças de agendas e parcerias

para ampliar as chances de o público assistir a toda a programação.

Isso resulta no aproveitamento de espaços menores e alternativos. Uma

escolha condicionada por questões financeiras, mas não só. Espalhar as

atividades pela cidade e ser mais acessível, pelo menos em termos

geográficos, é a regra para muitos festivais de dança de países europeus,

como Itália e Portugal.

A geografia e a geopolítica também influenciam a escolha dos países

convidados. A participação de latino-americanos aumentou, mesmo sem

levar em conta o Dança à Deriva, por definição já voltado a essa parte do

mundo.

A América Latina teve, por exemplo, presença marcante na Bienal Sesc de

Dança (https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/09/1918434-com-quase-70-atracoes-bienal-de-danca-vai-da-

africa-ate-o-harlem.shtml)do ano passado. O Festival Contemporâneo está negociando

a vinda de pelo menos um grupo de um país da região —o México. Mesmo

fora da linguagem contemporânea, há exemplos como o Ballet de Santiago

(Chile), que se apresenta no Teatro Alfa em agosto.

Além de reduzir os custos e se aproximar da produção dos vizinhos, nos

festivais independentes a escolha desses países é uma forma de tratar temas

quentes do momento, como desigualdade e exclusão. Nessa linha, juntam-se

artistas da África e do Oriente Médio —no festival contemporâneo de

outubro, um bailarino sírio fará um espetáculo baseado nas questões dos

refugiados. O mesmo tema foi tratado por um coreógrafo de Burquina Faso

na bienal do Sesc.

É uma estratégia para atrair um público mais amplo, fora da bolha da dança,

e criar certo impacto político para os festivais nacionais —o que pode

aumentar sua relevância no cenário e na agenda internacional e suas chances

de sobrevivência.

ENDEREÇO DA PÁGINA

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/09/1918434-com-quase-70-atracoes-bienal-de-danca-vai-da-africa-ate-o-harlem.shtml
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Dança à Deriva – Mostra Latino-americana de Dança Contemporânea – chega a São Paulo, em sua 5ª
edição, trazendo, entre 23 e 31 de julho, 13 companhias e coletivos independentes do Brasil, Colômbia,
Chile, Paraguai e México, somando aproximadamente 80 artistas em ações acolhidas por dois espaços
culturais: Centro de Referência da Dança de São Paulo e Oficina Cultural Oswald de Andrade.

A programação, pensada e estruturada com o intuito de contemplar obras autorais em diferentes formatos
cênicos, traz, além de 20 espetáculos e intervenções artísticas, laboratórios de criação, vídeoarte,
‘conversatórios’ e ainda o 6º Fórum Dança e Sustentabilidade.

Confira a programação completa abaixo.



28/09/2018 Dança à Deriva | Artescétera

http://www.artescetera.com.br/eventos/danca-a-deriva/ 3/5

Centro de Referência da Dança

(Baixos do Viaduto do Chá, s/n – ao lado do Theatro Municipal – prox. Estações Anhangabaú, São Bento e
República do Metro – tel: 11 Tel: 32143249 | 953013769)

23/7 (2ª feira), 19h – Abertura, com ‘Mulher se Fim”, de Andréia Nhur & Katharsis Teatro (BR).

24/7 (3ª feira), 17h – “Solos de Rua”, com …Avoa Núcleo Artístico (BR); 20h – “Con La boca bien abierta”,
com Andante Danza Contemporánea (CO).

25/7 (4ª feira), 19h – “Satisfação do Cliente”, com Quarta Parede Processos Contemporâneos (BR); 20h –
 “Indícios Despierta”, com InCorpo Compañia (CO).

26/7 (5ª feira), 19h – “Sardónico”, com Terser Cuerpo (CO); 20h – “Cumulunimbus”, com Plataforma Mono
(CH).

Oficina Cultural Oswald de Andrade

(Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro, São Paulo (https://maps.google.com/?
q=Rua+Tr%C3%AAs+Rios,+363+%E2%80%93+Bom+Retiro,+S%C3%A3o+Paulo&entry=gmail&source=g) –
próx. Estação Tiradentes do Metro – Tel: (11) 3222-2662)

27/7 (6ª feira), 18h – “Entre Tu y Yo”, com Tercer Espacio Colectivo Artistico (PA); 19h – “Sílfide
Transmutada”, com InCorpo Danza Contemporánea (CO); 20h –“Transferencia” – Andante Danza
Contemporánea (CO).

28/7 (sábado), 18h – “Andar_Ilha”, …Avoa Núcleo Artístico(BR); 19h – “Matéria Prima”, com Terser
Cuerpo (CO); 20h – “Corpo sobre Tela” – Marcos Abranches & Cia (BR).

29/7 (domingo), 15h – “Chulos”, com Dual Cena Contemporânea (BR)

30/7 (2ª feira), 18h – “Mostra Resultados Cênicos Laboratórios”; 19h – “Fragmento de Dos Cuerpos”, com
InCorpo Danza Contemporánea (CO); 20h – “Las últimas cosas” – enNingunlugar (MX-CO).

https://maps.google.com/?q=Rua+Tr%C3%AAs+Rios,+363+%E2%80%93+Bom+Retiro,+S%C3%A3o+Paulo&entry=gmail&source=g
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31/7 (3ª feira), 18h – “Mostra Resultados Cênicos Laboratórios”; 19h – “Accidental”, de Pita Torres
(CH); 20h – “A Balada da Virgem – em nome de Deus” – Cia Carne Agonizante (BR).

Kantuta – Uma Bolívia em São Paulo
(http://www.artescetera.com.br/eve…
uma-bolivia-em-sao-paulo/)

Cansei de ser Sereia
(http://www.artescetera.com.br/eve…
de-ser-sereia-2/)

O Peixe
(http://www.artescetera.com.br/eve…
peixe/)

07/04/18
Em "Artes"

30/04/18
Em "Teatro"

17/08/17
Em "Teatro"
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Treze companhias do Brasil, Colômbia, Chile, Paraguai e México se
apresentam no Centro de Referência da Dança e na O�cina Cultural
Oswald de Andrade

O que será que os países latino-americanos têm em comum? E o que é particular de cada nação? Como a arte lida
com os dilemas cotidianos? O Festival “Dança à Deriva – Mostra Latino-Americana de Dança Contemporânea”, que
chega em sua 5ª edição na cidade de São Paulo, pode fornecer algumas respostas.

4

Mostra Latino-Americana de Dança Contemporânea chega a 5ª edição
Espetáculo "Chulos" é apresentado na O�cina Cultural Oswald de Andrade no dia 29 de julho, às 15h 

Até

31
de julho 2018

Domingo - Segunda - Terça - Quarta - Quinta - Sexta - Sábado
Diversos horários

GRÁTIS

array(3) { ["address"]=> string(22) "São Paulo, SP, Brasil"
["lat"]=> string(11) "-23.5505199" ["lng"]=> string(18)

"-46.63330940000003" }

Cidade

Diversos locais em São Paulo

São Paulo, SP, Brasil
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Entre os dias 23 e 31 de julho, o Centro de Referência da Dança de São Paulo (Baixos do Viaduto do Chá, s/n – ao
lado do Theatro Municipal) e a O�cina Cultural Oswald de Andrade (Rua Três Rios, 363) receberão 20 espetáculos e
intervenções artísticas, laboratórios de criação, vídeoarte, “conversatórios” e o 6º Fórum Dança e Sustentabilidade.
Tudo com entrada gratuita.

Cerca de 80 artistas de cinco países latino-americanos (Brasil, Colômbia, Chile, Paraguai e México) apresentam seus
trabalhos com o objetivo de implodir as fronteiras da latinidade e estabelecer cumplicidades e vínculos políticos,
éticos e poéticos.

Acompanhe a programação pelo site.

Sesc Vila Mariana mostra evolução no modo de ouvir música

Além dos espetáculos, o evento tem um caráter de imersão, com a participação integral de todos nas atividades,
incentivando processos colaborativos de criação e espaços de compartilhamento. A ideia é que os pro�ssionais
envolvidos com dança possam trocar experiências em ações interativas, colaborativas e re�exivas.

No domingo, dia 29, das 10h30 às 18h, acontecerá o 6º Fórum Dança e Sustentabilidade com o tema Modos de
Produção em Dança: subsistência e resistência. Ao longo do encontro, diretores e integrantes de cada companhia
colocam em pauta as políticas públicas de seus países e a forma como interagem em seus contextos, para produzir
re�exões sobre os modos de ser, acreditar e produzir a dança na América Latina.

Além disso, os diretores das companhias participantes desenvolveram sete laboratórios criativos para estabelecer
uma investigação mais profunda sobre o corpo, oferecendo estímulos criativos para aumentar o repertório de
movimentos e o amadurecimento das habilidades do criador cênico.

Por �m, outra atividade paralela é o “conversatório”, em que artistas e público podem trocar percepções técnicas e
estéticas sobre as obras apresentadas na noite anterior. Esses encontros acontecem diariamente.

Espetáculos
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Centro de Referência da Dança 
23 de julho (segunda), 19h30 
“Mulher sem Fim” – Andréia Nhur & Katharsis Teatro (Sorocaba, São Paulo) 
Mulher sem �m transita entre teatro, dança, música e performance. No solo, o gênero-mulher é apresentado a
partir de um corpo constantemente trespassado por ecos de mulheres presentes nas memórias da cultura, que vão
desde Madame Bovary, Lady Macbeth, Carmen Miranda até Dadá, a cangaceira.

www.youtube.com/watch?v=kACVEsg48zc

24 de julho (terça), 17h 
“Solos de Rua” – …Avoa Núcleo Artístico (São Paulo/SP) 
O trabalho inspira-se no texto manifesto “As Embalagens”, de Tadeusz Kantor. Trata-se de um jogo coreográ�co no
qual os bailarinos e a lona se afetam mutuamente em espaços públicos de grande circulação, misturando-se à
paisagem local. Não é possível saber ao certo o que emerge de dentro da multidão.

24 de julho (terça), 20h 
“Com La Boca Bien Abierta” – Andante Danza Conteporánea (Bogotá/Colômbia) 
O trabalho baseia-se nas re�exões sobre a violência que faz parte da nossa história passada, presente e muito
seguramente futura; a violência que consentimos e aceitamos inconscientemente, culturalmente; a violência que
parece natural, enraizada nos corpos e que se justi�ca, a violência de nosso silêncio.

25 de julho (quarta), 19h 
“Satisfação do Cliente” – Quarta Parede Processos Contemporâneos (Caxias do Sul – RS) 
Espero que tenha público. Espero que me surpreenda. Espero que ninguém me explique. Espero que tenha dança.
Espero que não seja chato. Não tenho expectativa. Eu espero que tenha peitos. Espero acrobacias. Eu espero que
seja bom. Espero que tenha nu frontal. Eu espero que me ensine algo. Espero que tenha unicórnios. Eu espero que
não chova. Espero que cantem e dancem. Eu só vim porque me convidaram. Espero por aplausos. Eu espero acabar
para aplaudir? Eu espero que minha mãe prepare frango para o jantar hoje. Espero…

25 de julho (quarta), 20h 
“Indicios Despierta” – InCorpo Compañia (Ibagué – Colômbia) 
Entre confrontos, vícios, alter-egos, memórias, perseguições, amores e desgostos, sinais se tornam silêncio, numa
caminhada de eventos, momentos e pistas que às vezes nos deixa o corpo. Quantos corpos temos? Indicações
removem memórias que uma vez salvamos; outras vezes, silêncios que tanto nos perseguiram e certamente
contemplamos.
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26 de julho (quinta), 19h 
“Sardónico” – Terser Cuerpo (Bogotá/Colômbia) 
Uma tentativa convulsiva de recuperar uma voz interna e distorcer certas fachadas que projetam uma imagem
diferente da nossa. “Sardónico” explora o riso como principal ferramenta para encontrar um estado corporal, no
qual dois princípios antagônicos coexistem; um interno, autoconsciente, e o outro externo, dominante.

26 de julho (quinta), 20h 
“Cumulonimbus” – Plataforma Mono (Chile) 
Cumulonimbus são nuvens de grande desenvolvimento vertical, que produzem chuvas intensas e tempestades
elétricas. Podem ser formados isoladamente, em grupos ou ao longo de uma frente fria. O trabalho explora a
relação entre Ordem e Caos, e como esses dois estados nos dão sentimentos de vitalidade, criatividade, liberdade,
ansiedade, estresse, claustrofobia ou estranhamento.

O�cina Cultural Oswald de Andrade 
27 de julho (sexta), 18h 
“Entre Tu y Yo” – Tercer Espacio Colectivo Artistico (Asunción, Paraguay) 
A peça tem ignição em situações cotidianas, levantando costumes e particularidades de uma relação de intimidade,
levando em conta as necessidades de cada um e resgatando o valor de um – em e com – o outro.
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27 de julho (sexta), 19h 
“Síl�de Transmutada” – InCorpo Compañia (Ibagué/Colômbia) 
A homossexualidade, o corpo feminino, androginia e a ruptura com a convencionalidade patriarcal. A transmutação.
A linha tênue entre feminino e masculino. Reconstrução de outro corpo. Um corpo sem sinal. Um corpo real. Um
corpo que toma a forma de água. Um corpo para a vida e mobilidade, não para regra e ordem.

27 de julho (sexta), 20h 
“Transferência” – Andante Danza Contemporánea (Bogotá/Colômbia) 
A peça apresenta uma cidade que administra uma dinâmica individualista e consumista em seu cotidiano,
destruindo espaços para o livre desenvolvimento do ser humano, gerando seres isolados, estressados pelo dinheiro,
violentos, egoístas, esgotados pelo tempo, intolerantes e sem consciência de um para o outro.

28 de julho (sábado), 18h 
“Andar_Ilha Avoa!” Núcleo Artístico (São Paulo – Brasil) 
O coração viajante não se enraíza, antes quer ser braseira ambulante Matsuo Bashô. Um corpo no mundo tateia,
com os pés, o caminho das pedras. Vive o intervalo entre suspensão e queda, o equilíbrio precário. Uma mulher
oferta o seu próprio caminhar a um ritual: uma dança. Desvela trajetórias de vida inscritas no corpo, na arquitetura
óssea, na cidade. É uma ilha, espaço lírico, rodeada de História por todos os lados.
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28 de julho (sábado), 19h 
“Matéria Prima” – Terser Cuerpo (Bogotá – Colômbia) 
A peça aborda, através do exercício cênico, o fenômeno da produção e reprodução em massa gerado pelos
processos de industrialização e urbanização, que vêm da segunda metade do século XIX. Neste caso, o corpo é a
matéria-prima para a produção inde�nida de um modelo humano caracterizado pela alienação de seu ser.

28 de julho (sábado), 20h 
“Corpo Sobre Tela” – Marcos Abranches Companhia de Dança (São Paulo – Brasil) 
Inspirado na vida e obra do pintor irlandês Francis Bacon, “Corpo sobre Tela” é um solo criado pelo bailarino Marcos
Abranches, em parceria com Rogério Ortiz, que assina a direção artística. “Sou livre para o silêncio das formas, das
cores na riqueza de pintar uma obra… Podemos colorir a maneira de pensar e ser mais felizes, pois somos a própria
arte. Nossa sociedade trata o de�ciente como um coitado. Se eu fosse me basear nesse pensamento, não colocaria
meus pés para fora de casa. No meu espaço, não há sofrimento.”

29 de julho (domingo), 15h 
“Chulos” – Dual Cena Contemporânea (São Paulo – Brasil) 
Três Reis Magos peregrinam pelo mundo e profetizam o nascimento de um novo rei. Em meio à indiferença e a
desesperança, testemunham o inusitado: o nascimento de palhaços que celebram e protegem o nascimento do
novo que renova o mundo. “Chulos” encontra inspiração nas Folias de Reis para revelar fragilidades sociais
escondidas sob o esplendor das festas populares brasileiras.
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30 de julho (segunda), 18h 
Mostra de Resultados Cênicos 
Apresentação dos trabalhos desenvolvidos durante a Mostra, pelos participantes dos Laboratórios De Criação, sob a
direção dos artistas que coordenaram as ações.

30 de julho (segunda), 19h 
“Fragmento de Dos Cuerpos” – InCorpo Danza Contemporânea (Ibagué – CO) 
“Fragmento de dos cuerpos” fala da dor e a melancolia sofridas pelas vítimas do con�ito armado na Colômbia. Por
meio de uma linguagem poética, o solo procura encontrar as expressões mais sinceras do desespero e do barulho,
cruzando sensações entre um corpo físico e um corpo interno que violou seus direitos sociais e humanos. 1

30 de julho (segunda), 20h 
“Las Ultimas Cosas” – enNingúnlugar (México/Colômbia) 
A obra investiga as necessidades predominantes, incoerentes e caprichosas, que o ser humano apresenta diante da
ideia do �m de sua consciência. O público está próximo das ações, desenvolvidas a partir de situações concretas
que levam à improvisação e ao estabelecimento de con�itos a serem resolvidos coletiva ou individualmente, a partir
dos objetivos que cada intérprete levanta.

31 de julho (terça), 18h 
Mostra de Resultados Cênicos 
Apresentação dos trabalhos desenvolvidos durante a Mostra, pelos participantes dos Laboratórios De Criação, sob a
direção dos artistas que coordenaram as ações.
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31 de julho (terça), 19h 
“Accidental Acidental” – Pita Torres (Valparaiso/Chile) 
O gatilho para a criação de “Accidental Acidental” é uma situação real não estabelecida ou planejada que
permaneceu no arquivo de memória. Os corpos produzem um encontro para restaurar e reconciliar outro corpo.
Conectam suas intensidades para estar com o outro, se tornarem essenciais, e gerar uma estrutura �rme onde não
há possibilidade de abandono; Se nos distanciamos, há um corpo que morre.

31 de julho (terça), 20h 
“A Balada da Virgem – Em nome de Deus” – Cia Carne Agonizante (São Paulo – Brasil) – Espetáculo de
Encerramento 
“A Balada da Virgem – Em nome de Deus” se apóia na potente energia simbólica que representa Joana D’Arc –
religiosa condenada à fogueira por heresia e depois celebrada como Santa e padroeira da França -, para falar de
loucura, transgressão e opressão. O solo que traz noções de tempo e espaço alteradas, onde o real e o não real se
confundem, serviu de ignição para Sandro Borelli se auto desa�ar em sua constante busca por novas possibilidades
coreográ�cas e trazê-lo de volta aos palcos, depois de quase 10 anos dedicados somente à direção de sua Cia Carne
Agonizante, que celebra 20 anos em 2018.
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Cultura FM  » Programas  » De volta 'pra' casa  » Começa em São Paulo a quinta edição da mostra Dança à Deriva

Começa em São Paulo a quinta edição da mostra
Dança à Deriva
O evento reúne companhias de dança de diversos países da América Latina

Imagem: Divulgação

Até o dia 31 de julho São Paulo irá receber a quinta edição da Dança à Deriva – Mostra Latino-
Americana de Dança Contemporânea. O evento reúne 13 companhias e coletivos independentes do
Brasil, Colômbia, Chile, Paraguai e México. As apresentações acontecem no Centro de Referência da
Dança de São Paulo e na Oficina Cultural Oswald de Andrade.

A coordenadora da mostra, Solange Borelli, explica que uma das propostas é integrar companhias e
artistas com o público, através de atividades e laboratórios de dança. Segundo Borelli, a dança
funciona como um caminho para compartilhar utopias e concretizar ideias. “Ela (dança) agrega
poéticos, agrega artistas, ideias, utopias e isso é o que a gente mais precisa”, afirma.

Para mais informações sobre a programação do evento, acesse o site dancaaderiva.com/ ou a
página no Facebook, facebook.com/dancaaderiva/.
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Festival Dança à Deriva reúne coletivos latino-americanos
Apresentações reúnem cerca de 80 artistas e ocorrem no CRD e na O�cina Cultural Oswald de Andrade
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URL=HTTPS://GUIA.FOLHA.UOL.COM.BR/T
DANCA-A-DERIVA-REUNE-COLETIVOS-

LATINO-AMERICANOS.SHTML)

SÃO PAULO
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Andreia Nhur, do Katharsis Teatro, encena o espetáculo Mulher sem Fim   - Paola Bertholini/Divulgação

20/07/2018   2h05

AMANDA RIBEIRO

Companhias independentes da Colômbia, do Chile, do Paraguai, do México e do Brasil ocupam o Centro de Referência da Dança e a
O�cina Cultural Oswald de Andrade com espetáculos gratuitos. Com o objetivo de divulgar o trabalho de grupos da região, a 6ª edição do Dança
à Deriva - Mostra Latino-Americana de Dança Contemporânea começa na segunda (23) e vai até 31/7. 
 
Além de apresentar 20 espetáculos, os artistas participam de atividades como o�cinas, palestras e mostras de videoarte. 
 
Na noite de abertura, às 19h30, o grupo Katharsis Teatro (SP) apresenta o solo “Mulher sem Fim”, que aborda o universo feminino. 

No Guia Todo


(https://www.uol.com.br/)
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Centro de Referência da Dança da Cidade de São Paulo - Vd. do Chá, s/ nº, Centro, tel. 3214-3249. Seg.: 19h. Ter.: 17h e 20h. Qua. e qui.: 19h e 20h. Até
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Entre os dias 23 e 31 de julho acontece no Centro de Referência da Dança de São Paulo e
na Oficina Cultural Oswald de Andrade a 5ª Mostra Dança à Deriva - Mostra
Latino Americana de Dança Contemporânea.

13 companhias e coletivos independentes do Brasil, Colômbia, Chile, Paraguai e México,
somando aproximadamente 80 artistas.

A programação, pensada e estruturada com o intuito de contemplar obras autorais em
diferentes formatos cênicos, traz, além de 20 espetáculos e intervenções artísticas,
laboratórios de criação, vídeoarte, ‘conversatórios’ e ainda o 6º Fórum Dança e
Sustentabilidade.

(Crédito:Divulgação/David Steck (‘Las ultimas cosas’ -enNingunlugar) )

Segundo Solange Borelli, articuladora cultural, também idealizadora e coordenadora da
Mostra, “Dança à Deriva vem se configurando como um dos festivais mais inovadores na
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estreia 05/10
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ç g
cena cultural paulistana e latino-americana, por primar pela captura das potencialidades de
cada local, criando possibilidades de imersão coletiva e partilha de experiências
dramatúrgicas e de modos de ser e fazer dança neste continente tão diverso e adverso”. 

Para ela, é urgente e necessária a aproximação de artistas de países vizinhos para
“implodirmos as fronteiras dessa nossa latinidade e estabelecermos cumplicidades e
vínculos políticos, éticos e poéticos”, complementa.

(Crédito:Divulgação/ Paola Bertholini / Mulher sem Fim)

PROGRAMAÇÃO

Espetáculos

//Centro de Referência da Dança

23/7 (segunda) 
19h30

Abertura

Mulher sem Fim – Andréia Nhur & Katharsis Teatro (Sorocaba, São Paulo)

Mulher sem fim transita entre teatro, dança, música e performance. No solo, o gênero-
mulher é apresentado a partir de um corpo constantemente trespassado por ecos de
mulheres presentes nas memórias da cultura, que vão desde Madame Bovary, Lady
Macbeth, Carmen Miranda até Dadá, a cangaceira.

Clique aqui para conferir o teaser do espetáculo.

24/7 (terça) 
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/ ç
17h

Solos de Rua – ...Avoa Núcleo Artístico (São Paulo/SP)

O trabalho inspira-se no texto manifesto "As Embalagens", de Tadeusz Kantor. Trata-se de
um jogo coreográfico no qual os bailarinos e a lona se afetam mutuamente em espaços
públicos de grande circulação, misturando-se à paisagem local. Não é possível saber ao
certo o que emerge de dentro da multidão.

20h

Com La Boca Bien Abierta – Andante Danza Conteporánea (Bogotá/Colômbia)

O trabalho baseia-se nas reflexões sobre a violência que faz parte da nossa história passada,
presente e muito seguramente futura; a violência que consentimos e aceitamos
inconscientemente, culturalmente; a violência que parece natural, enraizada nos corpos e
que se justifica, a violência de nosso silêncio.

Clique aqui para conferir o teaser do espetáculo.

25/7 (quarta) 
19h

Satisfação do Cliente – Quarta Parede Processos Contemporâneos (Caxias do Sul - RS) 

Espero que tenha público. Espero que me surpreenda. Espero que ninguém me explique.
Espero que tenha dança. Espero que não seja chato. Não tenho expectativa. Eu espero que
tenha peitos. Espero acrobacias. Eu espero que seja bom. Espero que tenha nu frontal. Eu
espero que me ensine algo. Espero que tenha unicórnios. Eu espero que não chova. Espero
que cantem e dancem. Eu só vim porque me convidaram. Espero por aplausos. Eu espero
acabar para aplaudir? Eu espero que minha mãe prepare frango para o jantar hoje.
Espero...

Clique aqui para conferir o teaser do espetáculo.

20h

Indicios Despierta – InCorpo Compañia (Ibagué – Colômbia)

Entre confrontos, vícios, alter-egos, memórias, perseguições, amores e desgostos, sinais se
tornam silêncio, numa caminhada de eventos, momentos e pistas que às vezes nos deixa o
corpo. Quantos corpos temos? Indicações removem memórias que uma vez salvamos;
outras vezes, silêncios que tanto nos perseguiram e certamente contemplamos.

Clique aqui para conferir o teaser do espetáculo.

6/ ( i t )
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26/7 (quinta)

19h

Sardónico – Terser Cuerpo (Bogotá/Colômbia)

Uma tentativa convulsiva de recuperar uma voz interna e distorcer certas fachadas que
projetam uma imagem diferente da nossa. “Sardónico” explora o riso como principal
ferramenta para encontrar um estado corporal, no qual dois princípios antagônicos
coexistem; um interno, autoconsciente, e o outro externo, dominante.

Clique aqui para conferir o teaser do espetáculo.

20h

Cumulonimbus – Plataforma Mono (Chile)

Cumulonimbus são nuvens de grande desenvolvimento vertical, que produzem chuvas
intensas e tempestades elétricas. Podem ser formados isoladamente, em grupos ou ao
longo de uma frente fria. O trabalho explora a relação entre Ordem e Caos, e como esses
dois estados nos dão sentimentos de vitalidade, criatividade, liberdade, ansiedade, estresse,
claustrofobia ou estranhamento.

Clique aqui para conferir o teaser do espetáculo.

//Oficina Cultural Oswald de Andrade

27/7 (sexta)

18h

Entre Tu y Yo – Tercer Espacio Colectivo Artistico (Asunción, Paraguay)

A peça tem ignição em situações cotidianas, levantando costumes e particularidades de
uma relação de intimidade, levando em conta as necessidades de cada um e resgatando o
valor de um - em e com - o outro.

Clique aqui para conferir o teaser do espetáculo.

19h

Sílfide Transmutada – InCorpo Compañia (Ibagué/Colômbia)

A homossexualidade, o corpo feminino, androginia e a ruptura com a convencionalidade
patriarcal. A transmutação. A linha tênue entre feminino e masculino. Reconstrução de
outro corpo. Um corpo sem sinal. Um corpo real. Um corpo que toma a forma de água. Um
corpo para a vida e mobilidade, não para regra e ordem.

Clique aqui para conferir o teaser do espetáculo
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Clique aqui para conferir o teaser do espetáculo.

20h

Transferência – Andante Danza Contemporánea (Bogotá/Colômbia)

A peça apresenta uma cidade que administra uma dinâmica individualista e consumista em
seu cotidiano, destruindo espaços para o livre desenvolvimento do ser humano, gerando
seres isolados, estressados pelo dinheiro, violentos, egoístas, esgotados pelo tempo,
intolerantes e sem consciência de um para o outro.

Clique aqui para conferir o teaser do espetáculo.

(Crédito:Divulgação/ Gil Grossi/ Andar Ilha)

28/7 (sábado)

18h

Andar_Ilha Avoa! Núcleo Artístico (São Paulo – Brasil)

O coração viajante não se enraíza, antes quer ser braseira ambulante Matsuo Bashô. Um
corpo no mundo tateia, com os pés, o caminho das pedras. Vive o intervalo entre suspensão
e queda, o equilíbrio precário. Uma mulher oferta o seu próprio caminhar a um ritual: uma
dança. Desvela trajetórias de vida inscritas no corpo, na arquitetura óssea, na cidade. É
uma ilha, espaço lírico, rodeada de História por todos os lados.

Clique aqui para conferir o teaser do espetáculo.
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Clique aqui para conferir o teaser do espetáculo.

19h

Matéria Prima – Terser Cuerpo (Bogotá – Colômbia)

A peça aborda, através do exercício cênico, o fenômeno da produção e reprodução em
massa gerado pelos processos de industrialização e urbanização, que vêm da segunda
metade do século XIX. Neste caso, o corpo é a matéria-prima para a produção indefinida de
um modelo humano caracterizado pela alienação de seu ser.

Clique aqui para conferir o teaser do espetáculo.

20h

Corpo Sobre Tela – Marcos Abranches Companhia de Dança (São Paulo – Brasil)

Inspirado na vida e obra do pintor irlandês Francis Bacon, "Corpo sobre Tela" é um solo
criado pelo bailarino Marcos Abranches, em parceria com Rogério Ortiz, que assina a
direção artística. "Sou livre para o silêncio das formas, das cores na riqueza de pintar uma
obra... Podemos colorir a maneira de pensar e ser mais felizes, pois somos a própria arte.
Nossa sociedade trata o deficiente como um coitado. Se eu fosse me basear nesse
pensamento, não colocaria meus pés para fora de casa. No meu espaço, não há sofrimento."

Clique aqui para conferir o teaser do espetáculo.

29/7 (domingo)

das 10h às 14h / das 15h às 18h

6º Fórum ‘Dança & Sustentabilidade’

Fórum de discussão entre artistas e articuladores culturais dos países envolvidos na
Mostra, que se propõem a aprofundar questões fundamentais da cadeia produtiva da
dança, sobretudo no que se refere aos seus modos de atuação e configuração na cena
cultural, e, consequentemente, sua sobrevivência.  Neste encontro, diretores e intérpretes
de cada companhia colocam em pauta as políticas que regem seu fazer artístico, as políticas
públicas de seus países e a forma como interagem com esses contextos adversos.

15h

Chulos – Dual Cena Contemporânea (São Paulo – Brasil)

Três Reis Magos peregrinam pelo mundo e profetizam o nascimento de um novo rei. Em
meio à indiferença e a desesperança, testemunham o inusitado: o nascimento de palhaços
que celebram e protegem o nascimento do novo que renova o mundo. “Chulos” encontra
inspiração nas Folias de Reis para revelar fragilidades sociais escondidas sob o esplendor
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das festas populares brasileiras.

Clique aqui para conferir o teaser do espetáculo.

30/7 (segunda)

18h

Mostra de Resultados Cênicos

Apresentação dos trabalhos desenvolvidos durante a Mostra, pelos participantes dos
Laboratórios De Criação, sob a direção dos artistas que coordenaram as ações.

(Crédito:Divulgação/ Rolobombia/ Fragmento de Dos Cuerpos)

19h

Fragmento de Dos Cuerpos – InCorpo Danza Contemporânea (Ibagué – CO)

“Fragmento de dos cuerpos” fala da dor e a melancolia sofridas pelas vítimas do conflito
armado na Colômbia. Por meio de uma linguagem poética, o solo procura encontrar as
expressões mais sinceras do desespero e do barulho, cruzando sensações entre um corpo
físico e um corpo interno que violou seus direitos sociais e humanos. 1

Clique aqui para conferir o teaser do espetáculo.

20h

Las Ultimas Cosas – enNingúnlugar (México/Colômbia) 

A obra investiga as necessidades predominantes, incoerentes e caprichosas, que o ser
h t di t d id i d fi d iê i O úbli tá ó i d
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humano apresenta diante da ideia do fim de sua consciência. O público está próximo das
ações, desenvolvidas a partir de situações concretas que levam à improvisação e ao
estabelecimento de conflitos a serem resolvidos coletiva ou individualmente, a partir dos
objetivos que cada intérprete levanta.

Clique aqui para conferir o teaser do espetáculo.

31/7 (terça)

18h

Mostra de Resultados Cênicos

Apresentação dos trabalhos desenvolvidos durante a Mostra, pelos participantes dos
Laboratórios De Criação, sob a direção dos artistas que coordenaram as ações.

19h

Accidental Acidental – Pita Torres (Valparaiso/Chile)

O gatilho para a criação de “Accidental Acidental” é uma situação real não estabelecida ou
planejada que permaneceu no arquivo de memória. Os corpos produzem um encontro para
restaurar e reconciliar outro corpo. Conectam suas intensidades para estar com o outro, se
tornarem essenciais, e gerar uma estrutura firme onde não há possibilidade de abandono;
Se nos distanciamos, há um corpo que morre.

20h

‘A Balada da Virgem – Em nome de Deus’ – Cia Carne Agonizante (São Paulo – Brasil) –
Espetáculo de Encerramento

“A Balada da Virgem – Em nome de Deus” se apóia na potente energia simbólica que
representa Joana D’Arc - religiosa condenada à fogueira por heresia e depois celebrada
como Santa e padroeira da França -, para falar de loucura, transgressão e opressão. O solo
que traz noções de tempo e espaço alteradas, onde o real e o não real se confundem, serviu
de ignição para Sandro Borelli se auto desafiar em sua constante busca por novas
possibilidades coreográficas e trazê-lo de volta aos palcos, depois de quase 10 anos
dedicados somente à direção de sua Cia Carne Agonizante, que celebra 20 anos em 2018.

Buscar O Beijo
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28 de setembro de 2018  TCE-MS lança quarta edição da Revista Contas Abertas
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Foto: Vickster (‘Fragmento de dos cuerpos’ – InCorpo)
Dança à Deriva – Mostra Latino-americana de Dança Contemporânea – chega a
São Paulo, em sua 5ª edição, trazendo, entre 23 e 31 de julho, 13 companhias e
coletivos independentes do Brasil, Colômbia, Chile, Paraguai e México, somando
aproximadamente 80 artistas em ações acolhidas por dois espaços culturais:
Centro de Referência da Dança de São Paulo e O�cina Cultural Oswald de
Andrade.

A programação, pensada e estruturada com o intuito de contemplar obras
autorais em diferentes formatos cênicos, traz, além de 20 espetáculos e
intervenções artísticas, laboratórios de criação, vídeoarte, ‘conversatórios’ e ainda
o 6º Fórum Dança e Sustentabilidade.

Segundo Solange Borelli, articuladora cultural, também idealizadora e
coordenadora da Mostra, “Dança à Deriva vem se con�gurando como um dos
festivais mais inovadores na cena cultural paulistana e latino-americana, por
primar pela captura das potencialidades de cada local, criando possibilidades de
imersão coletiva e partilha de experiências dramatúrgicas e de modos de ser e
fazer dança neste continente tão diverso e adverso”.  Para ela, é urgente e
necessária a aproximação de artistas de países vizinhos para “implodirmos as
fronteiras dessa nossa latinidade e estabelecermos cumplicidades e vínculos
políticos, éticos e poéticos”, complementa.

Além da abertura, no dia 23 de julho, às 19h30, com a apresentação de “Mulher
sem Fim”, criação solo de Andréia Nhur & Katharsis Teatro, que transita entre
teatro, dança, música e performance, para mostrar um corpo trespassado
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continuamente por ecos de mulheres marcantes, acontecem no CRDSP, até o dia
26, outros seis espetáculos – dois brasileiros: a intervenção urbana “Solos de
Rua”, do …Avoa Núcleo Artístico (São Paulo), inspirada no texto manifesto ‘As
Embalagens’, de Tadeusz Kantor, na Praça Ramos de Azevedo  (dia 24, às 17h), e 
“Satisfação do Cliente” (25/7, 19h), com o Quarta Parede Processos
Contemporâneos (Caxias do Sul), duo que olha para a expectativa do público ao
assistir um espetáculo; três da Colômbia: “Com La Boca Bien Abierta”, da Andante
Danza Contemporánea (Bogotá), trabalho que re�ete sobre a violência
consentida (24/7, 20h), “Indicios Despierta”, da InCorpo Compañia (Ibagué), que
fala das pistas e sinais que marcam o corpo em suas experiências (dia 25/7, 20h),
e “Sardónico” (26/7, 19h), do Terser Cuerpo (Bogotá), que se ancora no riso para
encontrar um estado corporal; e um do Chile: “Cumulonimbus”, da Plataforma
Mono  (26, às 20h), que explora coreogra�camente a relação entre ordem e caos.

A continuidade dos espetáculos, na O�cina Cultural Oswald de Andrade,
reservando três apresentações por dia, sempre às 18h, 19h e 20h, se dá a partir
de sexta, 27/7, com “Entre Tu y Yo”, da Tercer Espacio Colectivo Artistico, de
Assunción, Paraguai, que fala do tempo e das memórias que guardamos; “Cuerpo
Quebrado, Tierra de Cuerpo”, intervenção urbana que acontece na Oswald e
entorno, e evoca a dança inata de um corpo que quer ser libertado do
preconceito, do cotidiano, do político e social preestabelecidos, da InCorpo Danza
Contemporánea,  coletivo de Ibagué, Colômbia; e “Transferência”, da também
colombiana Andante Danza Contemporánea, que mostra as consequências da
dinâmica cotidiana individualista e consumista.

O sábado, 28, começa com “Andar_Ilha”, solo da paulistana Luciana Bortoletto,
diretora do …Avoa Núcleo Artístico, que conta com a colaboração artística de
Doroty Lenner (MG) e Erika Moura (SP); em seguida, a Tercer Cuerpo (Bogotá-CO),
dança “Matéria Prima”, que aborda o processo de produção e reprodução em
massa gerado pela industrialização e urbanização; e Marcos Abranches, de São
Paulo, apresenta “Corpo sobre Tela”, solo inspirado na vida e obra do pintor
irlandês Francis Bacon.

Com “Chulos”, peça que encontra inspiração nas Folias de Reis para revelar
fragilidades sociais escondidas sob o esplendor das festas populares brasileiras, a
Dual Cena Contemporânea, também de São Paulo, faz a única apresentação de
domingo (29), às 15h, na Área de Convivência, durante o intervalo do 6º Fórum
Dança e Sustentabilidade, que traz o tema ‘Modos de Produção em Dança:
subsistência e resistência’.

Na segunda (30), às 18h, tem lugar a Mostra de Resultados Cênicos dos trabalhos
desenvolvidos pelos participantes dos Laboratórios de Criação, que acontecem
em sete dias durante o Dança à Deriva. Na sequência, o coletivo InCorpo Danza
Contemporánea,  retorna com  outra obra,”Fragmento de dos cuerpos”,  sobre a
dor e a melancolia sofridas pelas vítimas do con�ito armado na Colômbia; e o
coletivo enNingúnlugar (México/Colômbia) experencia situações concretas que
levam à improvisação e ao estabelecimento de con�itos a serem resolvidos, em
“Las Ultimas Cosas”.

Finalmente, no dia 31, terça, depois de mais uma Mostra de Resultados Cênicos
dos Laboratórios, ocupa o palco “Accidental Acidental”, trabalho concebido por
Pita Torres (Valparaiso/Chile), para quatro intérpretes-criadores que conectam as
intensidades de seus corpos para restaurar e reconciliar outro corpo. A Mostra
Latino-americana de Dança Contemporânea se encerra com “A Balada da Virgem
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– Em Nome De Deus”, solo baseado na saga de Joana D’Arc, religiosa condenada à
fogueira por heresia e depois celebrada como Santa e padroeira da França, que
traz Sandro Borelli de volta aos palcos, depois de quase 10 anos dedicados
somente à direção da Cia Carne Agonizante, que celebra 20 anos em 2018.

Outras ações

Para além da intenção de dar visibilidade aos trabalhos cênicos de companhias
brasileiras e latino-americanas, o Dança à Deriva tem um caráter de imersão, com
a participação integral de todos nas atividades,  de forma a incentivar processos
colaborativos de criação e espaços de compartilhamento, favorecendo a
circulação e a troca de experiências em ações interativas, colaborativas e
re�exivas.

Durante a Mostra, serão realizados sete ‘Laboratórios Criativos’ desenvolvidos
pelos diretores das Companhias participantes, todos pensados de forma a
estabelecer uma investigação mais profunda do corpo e oferecer estímulos
criativos que propiciem aumentar o repertório de movimentos e o
amadurecimento das habilidades do criador cênico.

Outra atividade que vai na direção de estabelecer relações de troca de
percepções técnicas e estéticas, é o ‘Conversatório’, um encontro que acontece
todos os dias reunindo artistas e público para uma apreciação das obras
apresentadas na noite anterior.

O destaque das atividades paralelas �ca por conta do ‘6º Fórum Dança e
Sustentabilidade’ no domingo (29), que traz o tema ‘Modos de Produção em
Dança: subsistência e resistência’, para alavancar a discussão. Entre as 10h30 e
18h do domingo (29), diretores e integrantes de cada companhia colocam em
pauta as políticas públicas de seus países e a forma como interagem em seus
contextos, para re�exão sobre os modos de ser, acreditar e produzir a dança na
América Latina.

A partir do dia 27, na Oswald de Andrade, acontece a Mostra de VideoArte, com
projeção em looping, das 15h às 21h, de três �lmes – ‘O Grito’ – Marcos
Abranches e Gal Oppido, inspirado na obra homônima do artista norueguês
Edvard Munch; ‘Zenit’, dirigido por Andrea Carolina Rodríguez e Laura Gómez, da 
Andante Danza Contemporânea, vídeo-dança selecionado para representar a
Colômbia em festivais de Buenos Aires e Berlim; e  ‘1500º’, curta dirigido por RiZa,
que traz uma mulher presa em uma duna de areia cheia de lixo, que luta para
sobreviver tendo a cidade a sua frente.

A 5ª edição do Dança à Deriva é uma realização da Radar Cultural Gestão e
Projetos e conta como apoio do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de
Cultura e Prefeitura de São Paulo, numa co-realização Poiesis, O�cina Cultural
Oswald de Andrade, Associação Cultural Corpo Rastreado e Centro de Referência
da Dança, além das parcerias com o Kasulo – Espaço de Cultura e Arte e Espaço
Viver.

Todas as atividades são gratuitas.

Abaixo a programação completa, também disponível no site e na página do
evento:

www.dancaaderiva.com   e   https://www.facebook.com/dancaaderiva/

Justiça e Ordem

Lançamentos e Novidades

Lazer e Saúde

Levantamentos e Pesquisas

Loterias

Mato Grosso do Sul

Olimpíadas 2016

Paralimpíada

Polícia Violência

Política

Publicações

Receitas e Sabores

Religião

Três Lagoas

Turismo e Lazer

TV Dia Dia & Vídeos

WEB10



http://www.dancaaderiva.com/
https://www.facebook.com/dancaaderiva/
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=42
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=47
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=44
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=29
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=24
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=43
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=27
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=71
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=35
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=26
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=20
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=46
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=55
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=22
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=61
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=68
http://jornaldiadia.com.br/2016/?cat=63


28/09/2018 Dança à Deriva – Mostra Latino-Americana de Dança Contemporânea comemora sua 5ª edição – Jornal Dia Dia

http://jornaldiadia.com.br/2016/?p=462647 5/21

Serviço:

Dança à Deriva – 5ª Mostra Latino-Americana de Dança Contemporânea

De 23 a 31 de julho

Centro de Referência da Dança

(Baixos do Viaduto do Chá, s/n – ao lado do Theatro Municipal – prox. Estações
Anhangabaú, São Bento e República do Metro – tel: 11Tel: 32143249 |
953013769)

23/7 (2ª feira), 19h – Abertura, com ‘Mulher se Fim”, de Andréia Nhur & Katharsis
Teatro (BR).

24/7 (3ª feira), 17h – “Solos de Rua”, com …Avoa Núcleo Artístico (BR); 20h – “Con
La boca bien abierta”, com Andante Danza Contemporánea (CO).

25/7 (4ª feira), 19h – “Satisfação do Cliente”, com Quarta Parede Processos
Contemporâneos (BR); 20h – “Indícios Despierta”, com InCorpo Compañia (CO).

26/7 (5ª feira), 19h – “Sardónico”, com Terser Cuerpo (CO); 20h –
“Cumulunimbus”, com Plataforma Mono (CH).

O�cina Cultural Oswald de Andrade

(Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro, São Paulo – próx. Estação Tiradentes do Metro –

Tel: (11) 3222-2662)

27/7 (6ª feira), 18h – “Entre Tu y Yo”, com Tercer Espacio Colectivo Artistico (PA);
19h – “Cuerpo Quebrado, Tierra de Cuerpo”, com InCorpo Danza Contemporánea
(CO); 20h – “Transferencia” – Andante Danza Contemporánea (CO).

28/7 (sábado), 18h – “Andar_Ilha”, …Avoa Núcleo Artístico(BR); 19h – “Matéria
Prima”, com Terser Cuerpo (CO); 20h – “Corpo sobre Tela” – Marcos Abranches &
Cia (BR).

29/7 (domingo), 15h – “Chulos”, com Dual Cena Contemporânea (BR)

30/7 (2ª feira), 18h – “Mostra Resultados Cênicos Laboratórios”; 19h – “Fragmento
de Dos Cuerpos”, com InCorpo Danza Contemporánea (CO); 20h – “Las últimas
cosas” – enNingunlugar (MX-CO).

31/7 (3ª feira), 18h – “Mostra Resultados Cênicos Laboratórios”; 19h –
“Accidental”, de Pita Torres (CH); 20h – “A Balada da Virgem – em nome de Deus” –
Cia Carne Agonizante (BR).

*Para todos os espetáculos nos dois espaços:

Lotação: 60 lugares

Classi�cação indicativa: livre

Grátis – retirar ingresso com uma hora de antecedência

PROGRAMAÇÃO

Espetáculos – Centro de Referência da Dança 
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23/7 (segunda), 19h30 – Abertura –  Mulher sem Fim – Andréia Nhur &
Katharsis Teatro (Sorocaba, São Paulo)

Mulher sem �m transita entre teatro, dança, música e performance. No solo, o
gênero-mulher é apresentado a partir de um corpo constantemente trespassado
por ecos de mulheres presentes nas memórias da cultura, que vão desde
Madame Bovary, Lady Macbeth, Carmen Miranda até Dadá, a cangaceira.

Texto, criação e performance: Andréia Nhur | Colaboradores: Janice Vieira,
Paola Bertolini e Roberto Gill Camargo | Iluminação: Roberto Gill Camargo

Duração: 50 minutos | Classi�cação indicativa: Livre

 (teaser): www.youtube.com/watch?v=kACVEsg48zc

 (na íntegra) https://www.youtube.com/watch?v=0Fozl7SR5QU&t=1131s

24/7 (terça) – 17h – Solos de Rua – …Avoa Núcleo Artístico (São Paulo/SP)

O trabalho inspira-se no texto manifesto “As Embalagens”, de Tadeusz Kantor.
Trata-se de um jogo coreográ�co no qual os bailarinos e a lona se afetam
mutuamente em espaços públicos de grande circulação, misturando-se à
paisagem local. Não é possível saber ao certo o que emerge de dentro da
multidão.

Concepção: …AVOA! Núcleo Artístico | Direção: Luciana Bortoletto | Intérpretes-
criadores: Edi Cardoso, Izabel Martinelli, Mônica Caldeira e Rodrigo Rodrigues |
Músicos: Daniel Arruda Van Ham e Santhiago Nery (Percussão e sonoplastia),
Fernando Ruggiero (Trompete), João Batista Brito Cruz (Sax tenor), Luciana
Bortoletto (direção musical, sonoplastia e sanfona de oito baixos)

Duração: 45 minutos | Classi�cação indicativa: Livre

20h – Com La Boca Bien Abierta – Andante Danza Conteporánea
(Bogotá/Colômbia)

O trabalho baseia-se nas re�exões sobre a violência que faz parte da nossa
história passada, presente e muito seguramente futura; a violência que
consentimos e aceitamos inconscientemente, culturalmente; a violência que
parece natural, enraizada nos corpos e que se justi�ca, a violência de nosso
silêncio.

Direção geral: Andrea Carolina Rodríguez | Assistente de direção: Fredy Orlando
Bernal | Intérpretes: Diana Tovar González, Ximena Cuervo Vela, Andrea Carolina
Rodríguez | Música original: Beto Ojeda

Duração: 35 minutos | Classi�cação indicativa: Livre

https://vimeo.com/117115665  clave: CONLABOCABIENABIERTA

fotos: https://www.youtube.com/watch?v=8w4-h0_npW0

25/7 (quarta) – 19h – Satisfação do Cliente – Quarta Parede Processos
Contemporâneos (Caxias do Sul – RS) 

Espero que tenha público. Espero que me surpreenda. Espero que ninguém me
explique. Espero que tenha dança. Espero que não seja chato. Não tenho
expectativa. Eu espero que tenha peitos. Espero acrobacias. Eu espero que seja 

http://www.youtube.com/watch?v=kACVEsg48zc
https://www.youtube.com/watch?v=0Fozl7SR5QU&t=1131s
https://vimeo.com/117115665
https://www.youtube.com/watch?v=8w4-h0_npW0
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bom. Espero que tenha nu frontal. Eu espero que me ensine algo. Espero que
tenha unicórnios. Eu espero que não chova. Espero que cantem e dancem. Eu só
vim porque me convidaram. Espero por aplausos. Eu espero acabar para
aplaudir? Eu espero que minha mãe prepare frango para o jantar hoje. Espero…

Direção cênica: Gislaine Sachet | Concepção: Gislaine Sachet, Ander Belotto e
Paula Giusto | Intérpretes-criadores: Ander Belotto e Paula Giusto | Trilha
musical: Gutto Basso | Luz: Matheus Brusa.

Duração: 40 minutos | Classi�cação indicativa: Acima de 16 anos (*cenas de
nudez)

https://youtu.be/_8SF_3jBUR0

20h – Indicios Despierta – InCorpo Compañia (Ibagué – Colômbia)

Entre confrontos, vícios, alter-egos, memórias, perseguições, amores e desgostos,
sinais se tornam silêncio, numa caminhada de eventos, momentos e pistas que
às vezes nos deixa o corpo. Quantos corpos temos? Indicações removem
memórias que uma vez salvamos; outras vezes, silêncios que tanto nos
perseguiram e certamente contemplamos.

Direção: Jhonny Caicedo | Intérpretes: Laura Aramendiz, Romney Gonzalez,
Alexandra Mora Montes, Jhonny Caicedo, Rider Gutiérrez, Carolina Penagos e Lina
María Montoya

Duração: 60 Minutos | Classi�cação indicativa: Livre

https://www.youtube.com/watch?v=94eqM0cdIec 

26/7 (quinta) – 19h – Sardónico – Terser Cuerpo (Bogotá/Colômbia)

Uma tentativa convulsiva de recuperar uma voz interna e distorcer certas
fachadas que projetam uma imagem diferente da nossa. “Sardónico” explora o
riso como principal ferramenta para encontrar um estado corporal, no qual dois
princípios antagônicos coexistem; um interno, autoconsciente, e o outro externo,
dominante.

Direção e Interpretação: David Suárez | Música original: Pablo Guchuvo |
Desenho de luz e Figurino: Terser Cuerpo.

Duração: 25 minutos | Classi�cação indicativa: Livre

https://www.youtube.com/watch?v=qCCBdGnvaBk

20h – Cumulonimbus – Plataforma Mono (Chile)

Cumulonimbus são nuvens de grande desenvolvimento vertical, que produzem
chuvas intensas e tempestades elétricas. Podem ser formados isoladamente, em
grupos ou ao longo de uma frente fria. O trabalho explora a relação entre Ordem
e Caos, e como esses dois estados nos dão sentimentos de vitalidade,
criatividade, liberdade, ansiedade, estresse, claustrofobia ou estranhamento.

Direção criativa: Thomas Bentin | Intérpretes: José Urrea, Daniella Santibañez,
Javiera González, Javier Muñoz, Ninoska Soto, Jorge Olivera, Daniela Yáñez, Adrián
Otárola e Benjamin Marchant | Direção sonora: Santiago Farah

Duração: 55 minutos | Classi�cação indicativa: Livre 

https://youtu.be/_8SF_3jBUR0
https://www.youtube.com/watch?v=94eqM0cdIec
https://www.youtube.com/watch?v=qCCBdGnvaBk
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https://www.vimeo.com/199663987

O�cina Cultural Oswald de Andrade

27/7 (sexta) – 18h – Entre Tu y Yo – Tercer Espacio Colectivo Artistico (Asunción,
Paraguay)

A peça tem ignição em situações cotidianas, levantando costumes e
particularidades de uma relação de intimidade, levando em conta as
necessidades de cada um e resgatando o valor de um – em e com – o outro.

Ideia, intérpretes e criadores: Laura Cuevas e José María Villanueva |
Colaboração criativa: Wal Mayans | Assistência coreográ�ca: Gloria M. Morel.

Duração: 30 minutos | Classi�cação indicativa: Livre

https://www.youtube.com/watch?v=LCMTNrCS8Rk&feature=youtu.be

 19h – Cuerpo Quebrado, Tierra de Cuerpo – InCorpo Compañia
(Ibagué/Colômbia)

A performance nasce da necessidade de descolonizar o corpo do 
preconceito, do cotidiano, do político e social 
preestabelecidos, ativando a desterritorialização da dança 
inata do corpo e evocando uma jornada através do espaço onde o 
performer aciona uma nova linguagem com seus muitos outros 
corpos.

Direção cênica e manejo técnico: Alexandra Mora Montes | Performer: Jhonny
Caicedo

Duração: 50 minutos | Classi�cação indicativa: Livre

20h – Transferência – Andante Danza Contemporánea (Bogotá/Colômbia)

A peça apresenta uma cidade que administra uma dinâmica individualista e
consumista em seu cotidiano, destruindo espaços para o livre desenvolvimento
do ser humano, gerando seres isolados, estressados pelo dinheiro, violentos,
egoístas, esgotados pelo tempo, intolerantes e sem consciência de um para o
outro.

Direção Geral: Andrea Carolina Rodrigues | Intérpretes-criadores: Diana Tovar,
Fredy  Bernal, Andrea Carolina Rodríguez | Música original: Beto Ojeda | Video
cenográ�co: Soraya Vargas e Dixon Quintian | Luz e Som: Marcela Mora

Duração: 60 minutos | Classi�cação indicativa: Livre

 https://www.youtube.com/watch?v=Gg1ohrNTRaA 

28/7 (sábado) – 18h – Andar_Ilha Avoa! Núcleo Artístico (São Paulo – Brasil)

O coração viajante não se enraíza, antes quer ser braseira ambulante Matsuo
Bashô. Um corpo no mundo tateia, com os pés, o caminho das pedras. Vive o
intervalo entre suspensão e queda, o equilíbrio precário. Uma mulher oferta o
seu próprio caminhar a um ritual: uma dança. Desvela trajetórias de vida inscritas
no corpo, na arquitetura óssea, na cidade. É uma ilha, espaço lírico, rodeada de
História por todos os lados. 

https://www.vimeo.com/199663987
https://www.youtube.com/watch?v=LCMTNrCS8Rk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Gg1ohrNTRaA
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Concepção, criação, interpretação: Luciana Bortoletto | Colaboração artística:
Dorothy Lenner (MG) e Erika Moura (SP) | Edição de trilha sonora e acordeon:
Luciana Bortoletto | Desenho de luz: Jean Marcel.

Duração: 40 minutos | Classi�cação indicativa: LIvre

https://youtu.be/t_V5G4EhH1M

 https://www.youtube.com/watch?v=t_V5G4EhH1M

19h- Matéria Prima – Terser Cuerpo (Bogotá – Colômbia)

A peça aborda, através do exercício cênico, o fenômeno da produção e
reprodução em massa gerado pelos processos de industrialização e urbanização,
que vêm da segunda metade do século XIX. Neste caso, o corpo é a matéria-
prima para a produção inde�nida de um modelo humano caracterizado pela
alienação de seu ser.

Direção: Coletiva | Intérpretes-criadores: David Suaréz, Yury Varela, Daniela
Cantillo, Sebastian Zarate, Vanesa Garcia e Laura Silva | Música original: Pablo
Guchuvo

Duração: 40 minutos; Classi�cação indicativa: Livre

https://www.youtube.com/watch?v=vAvKL6Qjkuw&t=122s

20h- Corpo Sobre Tela – Marcos Abranches Companhia de Dança (São Paulo –
Brasil)

Inspirado na vida e obra do pintor irlandês Francis Bacon, “Corpo sobre Tela” é
um solo criado pelo bailarino Marcos Abranches, em parceria com Rogério Ortiz,
que assina a direção artística. “Sou livre para o silêncio das formas, das cores na
riqueza de pintar uma obra… Podemos colorir a maneira de pensar e ser mais
felizes, pois somos a própria arte. Nossa sociedade trata o de�ciente como um
coitado. Se eu fosse me basear nesse pensamento, não colocaria meus pés para
fora de casa. No meu espaço, não há sofrimento.”

Direção geral e artística: Marcos Abranches e Rogério Ortiz | Assistente de
direção: Je�erson Duarte | Intérprete-criador: Marcos Abranches | Trilha:
Marcos Abranches e Pedro Simples | Iluminação e cenário: Rogério Ortiz.

Duração: 35 minutos; Classi�cação indicativa: 14 anos

https://www.youtube.com/watch?v=fsr_fJbIFAU 

29/7 (domingo) – das 10h às 14h / das 15h às 18h – 6º Fórum ‘Dança &
Sustentabilidade’

Fórum de discussão entre artistas e articuladores culturais dos países envolvidos
na Mostra, que se propõem a aprofundar questões fundamentais da cadeia
produtiva da dança, sobretudo no que se refere aos seus modos de atuação e
con�guração na cena cultural, e, consequentemente, sua sobrevivência.  Neste
encontro, diretores e intérpretes de cada companhia colocam em pauta as
políticas que regem seu fazer artístico, as políticas públicas de seus países e a
forma como interagem com esses contextos adversos.

Mediação: Solange Borelli. 

https://youtu.be/t_V5G4EhH1M
https://www.youtube.com/watch?v=t_V5G4EhH1M
https://www.youtube.com/watch?v=vAvKL6Qjkuw&t=122s
https://www.youtube.com/watch?v=fsr_fJbIFAU
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Público Alvo: Artistas da Cena, Pesquisadores, Programadores, Curadores e
demais interessados na dinâmica cultural da América Latina

15h- Chulos – Dual Cena Contemporânea (São Paulo – Brasil)

Três Reis Magos peregrinam pelo mundo e profetizam o nascimento de um novo
rei. Em meio à indiferença e a desesperança, testemunham o inusitado: o
nascimento de palhaços que celebram e protegem o nascimento do novo que
renova o mundo. “Chulos” encontra inspiração nas Folias de Reis para revelar
fragilidades sociais escondidas sob o esplendor das festas populares brasileiras.

Concepção e Direção: Ivan Bernardelli | Elenco: Diogo de Carvalho, Flávia
Teixeira, Hélio Feitosa, Ivan Bernardelli, Kleber Cândido, Mônica Augusto |
Orientação dramatúrgica: Luís Alberto do Abreu | Assistência de direção:
Mônica Augusto | Direção e preparação musical: Lincoln Antonio |

Duração: 60 minutos | Classi�cação indicativa: livre

https://vimeo.com/252332744/9549b40ba9

30/7 (segunda) – 18h- Mostra de Resultados Cênicos

Apresentação dos trabalhos desenvolvidos durante a Mostra, pelos participantes
dos Laboratórios De Criação, sob a direção dos artistas que coordenaram as
ações.

19h Fragmento de Dos Cuerpos – InCorpo Danza Contemporânea (Ibagué – CO)

“Fragmento de dos cuerpos” fala da dor e a melancolia sofridas pelas vítimas do
con�ito armado na Colômbia. Por meio de uma linguagem poética, o solo
procura encontrar as expressões mais sinceras do desespero e do barulho,
cruzando sensações entre um corpo físico e um corpo interno que violou seus
direitos sociais e humanos. 1

Criação, Direção e Interpretação: Jhonny Alexander Caicedo | Direção cênica e
Manejo técnico: Alexandra Mora Montes

Duração: 30 minutos; Classi�cação indicativa: livre

https://www.youtube.com/watch?v=8Won4svrEG0

20h Las Ultimas Cosas – enNingúnlugar (México/Colômbia) 

A obra investiga as necessidades predominantes, incoerentes e caprichosas, que
o ser humano apresenta diante da ideia do �m de sua consciência. O público está
próximo das ações, desenvolvidas a partir de situações concretas que levam à
improvisação e ao estabelecimento de con�itos a serem resolvidos coletiva ou
individualmente, a partir dos objetivos que cada intérprete levanta.

Direção Geral: Luis Rubio | Criação e Interpretação: Humberto Vega, Luis Rubio,
Eliana Jiménez e Sofía Quiroz.

Duração: 80 minutos; Classi�cação indicativa: livre

https://www.youtube.com/watch?v=2FVnQuFgck0 

31/7 (terça) 18h- Mostra de Resultados Cênicos


https://vimeo.com/252332744/9549b40ba9
https://www.youtube.com/watch?v=8Won4svrEG0
https://www.youtube.com/watch?v=2FVnQuFgck0
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Apresentação dos trabalhos desenvolvidos durante a Mostra, pelos participantes
dos Laboratórios De Criação, sob a direção dos artistas que coordenaram as
ações.

19h- Accidental Acidental – Pita Torres (Valparaiso/Chile)

O gatilho para a criação de “Accidental Acidental” é uma situação real não
estabelecida ou planejada que permaneceu no arquivo de memória. Os corpos
produzem um encontro para restaurar e reconciliar outro corpo. Conectam suas
intensidades para estar com o outro, se tornarem essenciais, e gerar uma
estrutura �rme onde não há possibilidade de abandono; Se nos distanciamos, há
um corpo que morre.

Ideia e direção: Pita Torres | Intérpretes-criadores: Vanesa Torres, Jairo Urtubia,
Felipe Allende, Claudio Diaz | Desenho sonoro e Iluminação: Marco Zambrano

Duração: 40 minutos | Classi�cação inducativa: Livre
https://www.youtube.com/watch?v=Vr6IZybY5cE&t=22s

20h- ‘A Balada da Virgem – Em nome de Deus’ – Cia Carne Agonizante (São
Paulo – Brasil) – Espetáculo de Encerramento

“A Balada da Virgem – Em nome de Deus” se apóia na potente energia simbólica
que representa Joana D’Arc – religiosa condenada à fogueira por heresia e depois
celebrada como Santa e padroeira da França -, para falar de loucura,
transgressão e opressão. O solo que traz noções de tempo e espaço alteradas,
onde o real e o não real se confundem, serviu de ignição para Sandro Borelli se
auto desa�ar em sua constante busca por novas possibilidades coreográ�cas e
trazê-lo de volta aos palcos, depois de quase 10 anos dedicados somente à
direção de sua Cia Carne Agonizante, que celebra 20 anos em 2018.

Concepção, Coreogra�a, Direção e Atuação: Sandro Borelli | Trilha Sonora:
Gustavo Domingues

Duração: 45 minutos; Classi�cação indicativa: livre

Outras ações

Laboratórios de Criação

*Para todos os laboratórios:

Inscrições: de 1 a 20/7 – Currículo, Carta de Intenção e link de algum trabalho
corporal relevante e recente.

Vagas: 15

Enviar para: dancaaderiva2018@radarcultural.com.br

24 e 26/7 (terça e quinta), das 9h30 às 13h30 – Centro de Referência da Dança

28/7 (sábado), das 9h30 às 13h30 – O�cina Cultural Oswald De Andrade

Laboratório 1: ‘Esperando os Bárbaros/ Laboratório Para Investigações Cênicas’

Condução: Luis Rúbio/ enNingunlugar – México / Colômbia

O laboratório propicia o amadurecimento das habilidades do criador cênico por
meio da re�exão, da �sicalidade, e interpretações individuais e coletivas de



https://www.youtube.com/watch?v=Vr6IZybY5cE&t=22s
mailto:dancaaderiva2018@radarcultural.com.br
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temas/territórios.

Luis Rubio – Coordenador do coletivo enNingúnlugar, trabalha na Nortown desde
2014.

Público alvo: bailarinos, atores e artistas da cena pro�ssionais e com experiência
prática de trabalho corporal avançado. 

25/7 (quarta), das 9h30 às 13h30 – Centro de Referência da Dança

27 e 30/7 (sexta e segunda), 9h30 às 13h30 – O�cina Cultural Oswald de
Andrade

Laboratório 2: ‘O s c i l a n t e / Espaço de Treinamento Físico e Criativo’

Condução: David Suárez Bejarano/ Proyecto TerSer Cuerpo (Colômbia)

O laboratório propõe vislumbrar a possibilidade de viajar como pêndulo, entre o
que somos e o outro que podemos recriar através do movimento..

David Suárez Bejarano – fundador do Projeto Terser Cuerpo e co-fundador do
Coletivo Abstranza.

https://www.youtube.com/watch?v=bIZGreWBuBs

Público alvo: Dançarinos(as) ou pessoas relacionadas ao movimento, com
experiência pro�ssional de pelo menos três anos. 

24, 26 e 28/7 (terça, quinta e sábado), das 9h30 às 13h30 – O�cina Cultural
Oswald de Andrade

Laboratório 3: Dança Contemporânea e Teatro Físico

Condução: Johnny Caicedo/ InCorpo Danza Contemporánea (Ibagué/Colômbia)

O laboratório propõe uma investigação mais profunda do corpo, onde o objetivo
principal é gerar emoções reais ao compor para a encenação.

Jhonny Caicedo: diretor e coreógrafo da Companhia InCorpo Danza
Contemporánea.

Público alvo: Dançarinos (as) ou pessoas relacionadas ao movimento com
trabalho pro�ssional atuante de pelo menos 3 anos de experiência 

27 e 30 de Julho, das 9h30 as 13h30, na O�cina Cultural Oswald De Andrade

Laboratório 4: Gravidade e Tônus dos Corpos na Cidade

Condução: Luciana Bortoletto / …Avoa! Núcleo Artístico (São Paulo/Brasil)

Entre movimentos cotidianos e extracotidianos, iremos experimentar nosso Peso-
Presença; exercitar o re�namento da propriocepção, em busca de construir uma
relação �uida e, ao mesmo tempo, aterrada com o entorno (pessoas e coisas) ao
dançar com/nos/para os espaços públicos.

Luciana Bortoletto – pesquisadora, educadora do movimento e diretora do …
AVOA! Núcleo Artístico (SP).

Público alvo: Dançarinos(as) ou pessoas relacionadas ao movimento com
trabalho pro�ssional ou estudantes de dança, teatro e artes performáticas. 



https://www.youtube.com/watch?v=bIZGreWBuBs
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24 e 26 de julho, 9h30 às 13h30, na O�cina Cultural Oswald De Andrade

Laboratório 5: Composição Coreográ�ca

Condução: Ivan Bernardelli / Dual Cena Contemporânea (SP –BR)

Tem como proposta oferecer estímulos criativos que propiciem aumentar o
repertório de movimentos objetivando o desenvolvimento autoral de criações
coreográ�cas.

Ivan Bernardelli – Diretor e intérprete da Dual Cena Contemporânea, é também
bailarino da Cia. Siameses, dirigida por Mauricio de Oliveira.

Público alvo: Artistas das Artes do Corpo e da Cena com experiência e treino de
movimento, não necessariamente em dança.

25, 27 e 30 de Julho, das 9h30 às 13h30, na O�cina Cultural Oswald de Andrade

Laboratório 6: ‘Práticas Coletivas’

Condução: Pita Torres (CH)

O laboratório cria um espaço de investigação do coletivo como poder, como
movimento político de massa, como eixo central e de como tornar-se um só
corpo.  

 Pita Torres – é artista da dança comprometida com um projeto de autoria,
mergulhando em processos que abordam a improvisação como uma prática
cênica.

Público alvo: Bailarinxs, actorxs, performers, estudiantes e interesadxs na ação
cênica. 

25 e 28 de Julho, das 9h30 às 13h30, na OFICINA CULTURAL OSWALD DE
ANDRADE

Laboratório 7: ‘Cuerpos urgentes’

Condução: Gloria M. Morel / Tercer Espacio Colectivo Artístico (PY)

Workshop de treinamento em movimento, com foco na busca de uma �sicalidade
por meio do surgimento de estados energéticos e dinâmicos, utilizando
ferramentas de improvisação e métodos corporais baseados em artes marciais
(capoeira, jiujitsu, taichi).

Gloria M. Morel – Junto com a bailarina Jazmin Gonzalez, fundou a  Tercer
Espacio Colectivo Artistico.

Público alvo: Dançarinos, atores, artistas de circo, artistas e qualquer pessoa com
treinamento físico e interesse na exploração do movimento

Conversatório

25 e 26/7 (quarta e quinta), 15h – Centro de Referência da Dança

27, 28, 30 e 31/7 (sexta, sábado, segunda e terça), 15h – O�cina Cultural Oswald
de Andrade

Encontros dirigidos aos artistas que participam da programação de Dança à
Deriva 2018 e a todos os interessados para apreciação artístico-estética das obras
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apresentadas na noite anterior.

Mediação: Solange Borelli

Capacidade: 80 pessoas

Duração: 2 horas

Mostra de VideoArte

27, 28, 30 e 31/7 (sexta, sábado, segunda e terça), 15h às 21h – O�cina Cultural
Oswald de Andrade

O Grito – Marcos Abranches e Gal Oppido

Gal Oppido dirige o vídeo baseado na criação coreográ�ca ‘O Grito’, de Marcos
Abranches, inspirada na obra homônima do artista norueguês Edvard Munch.
considerada uma das mais importantes do movimento expressionista. O vídeo
explora a dramaturgia corporal singular do intérprete que, frente ao seu
observador,narra a mais pura expressão de angústia e desespero.

Direção: Gal Oppido | Co-direção: Rafael Avancini | Direção de Fotogra�a: Gal
Oppido e Rafael Avancini | Performance: Marcos Abranches e Alessandra
Grimaldi | Poema: Adriano Nunes | Narração: Rubens Caribé | Trilha Sonora
Original: Elisa Monteiro | Montagem e Desenho de Som: Luden Viana |
Colorização: Rafael Avancini.

https://vimeo.com/228369480

Zenit – Andante Danza Contemporânea

Dirigido por Andrea Carolina Rodríguez e Laura Gómez, “Zenit” foi selecionado no
6º Festival de Videomovimento  da Colombia, para a difusão em festivais de
videodança a nivel nacional e internacional, tendo participado do Concurso de
Vídeo de Buenos Aires e do Dreizig Festival,  realizado e m Berlin.

https://www.youtube.com/watch?v=6vyr5ibjsc8

“1500º” – RiZa

Curta metragem experimental, ‘1500º’ tem a Costa de Assunción 
como cenário de um naufrágio, onde uma mulher, presa em uma 
duna de areia cheia de lixo, luta para sobreviver.

Direção: Riza | Produção: Crear em Libertad | Intérprete e criação de
movimiento: Gloria M. Morel (Tercer Espacio Colectivo Artístico) | Direção de
Fotograiía e Montagem: Ricardo Zelada | Título original: 1500° |
Género: Cortometraje, experimental, Videodanza.

Duração: 6 min. |Ano: 2017 | Clasi�cação: Livre

https://�lmfreeway.com/1315463

Informações adicionais:

Elaine Calux – assessoria de imprensa

+ 55 11 33689940 | 964655686


https://vimeo.com/228369480
https://www.youtube.com/watch?v=6vyr5ibjsc8
https://filmfreeway.com/1315463
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Início Quem sou eu? Fale Comigo!

SÁBADO, 28 DE JULHO DE 2018

Dança à Deriva 2018

 
Dança à Deriva chega a sua quinta edição. Depois do Centro de
Referência de Dança de São Paulo apresentar a primeira fase, chegou a
vez da Oficina Cultural Oswald de Andrade.  
 
O Priemrio dia dentro da Oficina, foi sensacional! Apesar do atrasado que gerou
um pouco de desconforto, valeu a espera. O dia 27 de julho foi marcado por
três espetáculos de dança e performance. 
 
ENTRE TÚ Y YO 
 
Os bailairnos Laura Cuevas e José Maria Villanueva vieram de Assunção,
Paraguay, para nos apresentar um casal que dança o amor. Entre um e outro,
não existe nada. Apenas roupas e assessorios que separam o casal na sua
intimidade. 
 
CUERPO QUEBRADO 
 
O Performer Colombiano Jhonny Caicedo usa a galeria da Ofinina para
mostrar este copo que esta "quebrado" e através do seu movimento sem rumo,
ele provoca na platéia uma provocação.  Nos perguntamos ao ver este
performer: Aonde este corpo vai parar.... 
 
ANDANTE DANZA CONTEMPORÂNEA 
 
Os bailairnos Diana Tovar , Fredy Bernal e Andrea Carolina Rodriguez usam
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Postado por Rodrigo Gallo dia 28.7.18 

Reações: 

Marcadores: Bauhaus Cultural

engraçado (0) interessante (0) legal (0)

os conflitos do dia a dia para fazer sua dança. Estamos nas redes sociais,
estamos em um ônibus lotado, estamos vendo uma briga de casal, estamos
vendo placas como Stop e estamos vendo muita coisa que ficamos loucos
nesta cidade chamada de grande. Eles são de Bogotá, Colômbia mas isso
não quer dizer que Rio de janeiro e São Paulo sejam diferentes. Elas se tornam
iguais quando o assunto é problemas capitais. 
 
Muito obrigado Solange Borelli pelo que a senhora esta fazendo. Tive o prazer
de conhecê-la e gostei  muito do que eu vi. Mais uma vez o que o Tratado de
Tordesilhas desuniu, a dança nos uniu. 
 
A TODOS OS HOMBRES E SEÑORITAS QUE FACEN LA DANZA A DERIVA,
UN CALOROSO ABRAZO DESTE HOMBRE QUE HABLA CON TODOS Y
TODAS. BIEN VENIDOS A BRASIL 
 
Se você quiser assistir, tem mais. Vai até dia 31 de julho na Oficina
Cultural Oswald de Andrade. Hoje começa às 18 horas. com o Aval Núcleo
Artítico de São Paulo. 

Sair
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