
Dança à Deriva - 1ª Mostra Latino-Americana de Dança Contemporânea

de 24 a 30 de setembro na Funarte/SP

Espetáculos e intervenções artísticas de companhias nacionais e internacionais. Nesta primeira

edição contaremos com a participação dos seguintes países: Brasil, Colômbia, Uruguay e

Venezuela.

Participam desta edição: Núcleo Luis Ferron (BR)/ Cia. Mundu Rodá (BR), Núcleo Improvisação

de Contato (BR), Estantres Danza (Colombia), Agente Libre Danza Contemporánea (Venezuela),

Introini Danza Contemporânea (Uruguay), Colectivo Carretel (Colômbia) e a Aldeia Krukutu

(BR).

DANÇA À DERIVA pretende ser um espaço fundamental para o fortalecimento da nossa

identidade latino-americana, objetivando dar visibilidade para as várias vertentes da produção

artística de cada país e região.

A Mostra terá a duração de uma semana, de 24 a 30 de setembro de 2012, com atividades que

integram apresentações artísticas, oficinas, conversatórios e fórum de debates sobre o tema

sustentabilidade, políticas públicas e modos de ser e fazer dos coletivos envolvidos nesta

edição.

Solange Borelli, idealizadora e diretora da Mostra, diz: ‘Mesmo havendo diversos festivais e

mostras de dança e teatro que promovem intercâmbios artísticos, poucas iniciativas foram

construídas dentro do âmbito latino-americano, onde identidades e heranças comuns

deveriam pressupor uma proximidade maior. Portanto, é urgente uma ação mais efetiva que

promova essa interlocução.’

Esta Mostra integra o projeto INTERLOCUÇÕES POÉTICAS – projeto de ocupação da sala RENÉE

GUMIEL/ COMPLEXO CULTURAL FUNARTE SP 2012, que, após uma programação intensa

trazendo companhias de dança de São Paulo de vários estados do país, finaliza com a mostra

DANÇA À DERIVA 1ª EDIÇÃO,uma das investidas culturais mais intensas da cidade de São Paulo.

Apoio:

Funarte SP – Ministério da Cultura

Realização: Radar Cultural Gestão e Projetos.

Concepção e Direção Geral: Solange Borelli

Serviço: COMPLEXO CULTURAL FUNARTE SP - Alameda Nothmann, 1058 - Campos Elíseos São

Paulo-SP - Próximo ao metro Santa Cecilia. De 24 a 30 de setembro, 2012. Atividades das 10h

às 22h. Acompanhe a programação em nosso site www.dancaaderiva.com.br

http://www.dancaaderiva.com.br/

