
EstaçãoBrasil: Mousonturm 
de 03 a 13 de outubro de 2013  [Principal espaço na semana da Feira do livro de Frankfurt] 

 

Performances + Dança Contemporânea + Teatro + Instalações + Experimentações 
Ocupação de todo o Centro Cultural. 

 

_ Felipe Hirsch + Sutil Cia de Teatro (Curitiba - PR)  
Estreia Mundial: projeto PUZZLE [Teatro e Literatura] 

 

 

 
 



 
Três diferentes espetáculo teatrais – adaptados de textos de jovens autores da Literatura 

Brasileira Contemporânea – criados especialmente para a Feira do Livro de Frankfurt são 

apresentados como um quebra-cabeça. 

Co-realização FUNARTE E SESC SP.  

 

 _Irmãos Guimarães (Brasília - DF)  

 

Instalação com objetos 

cheio/vazio 
Em cheio/vazio, Adriano e Fernando Guimarães partem das investigações acerca da sua 

própria memória  e da obra do dramaturgo Samuel Beckett para criar um espaço expositivo de 

interação. Aqui, as caixas são, ao mesmo tempo, objeto de contemplação (espectador-voyeur) 

e máquinas relacionais em potencial (espectador-participante), podendo ser ocupadas e 

transformadas pela ação dos visitantes da galeria (a maior caixa de todas) ou dos performers.  

 

 

 
_CHAPÉUS 1. 
 



 
 
_CHAPÉUS 2.  
 

 
 
 
_ LUZ INCANDESCENTE.   
 

 
 
 
_RESPIRAÇÃO MAIS .  



 
 
_RESPIRAÇÃO MENOS .  
 

_Vera Sala (São Paulo- SP)  

 
 
Dança & Performance  

ImPermanências 
O corpo está envolto por arames de metal que funcionam simultaneamente como contenção e 

extensão deste, recriando um ambiente onde estão dissolvidos os limites corpo e arames, 

criando um corpo–objeto.  
 

_ Bruno Beltrão e Grupo de Rua de Niterói  
(Niterói – Rio de Janeiro)  
 
 



 
 

Dança & Performance  

Espetáculo:  Crackz! 
 
Com co-produção internacional e estreia mundial no Kunstenfestivaldesarts, em Bruxelas, 
em Maio de 2013  -este novo trabalho Bruno Beltrão investiga o limite entre direitos autorais e 

a possibilidade de mixagem, sampler, reprodução de conceitos e uso direto de referencias de 

outros trabalhos artísticos, defendendo que idéias são totalmente e irrevogavelmente 

públicas.  

 

_ Christiane Jatahy (Rio de Janeiro) + Escritores & atores 

presentes em Frankfurt 

 

Performances na casa dos moradores da cidade e exibição de vídeo em Instalação 

In The Comfort of Your Own Home (No Conforto da sua Própria Casa) 

Performances realizadas nas casas das pessoas, dos moradores da cidade de Frankfurt. Elas 

oferecem: sua casa, suas histórias e suas respostas as perguntas dos criadores, seus objetos 

pessoais. Elas recebem: Uma performance criada para elas, um encontro com o artista, um 

objeto artístico (um texto, um objeto pessoal usado na performance, um vídeo, etc).  

Co-realização FUNARTE E SESC SP.  

 



_ Christiane Jatahy (Rio de Janeiro) 

 

Teatro 

_ Espetáculo: Júlia 

Adaptação do clássico “Senhorita Julia”, de August Strindberg. A trama escrita, no século XIX, 

narra o romance impossível entre a filha de um conde e um criado. Na montagem dirigida e 

adaptada por Jatahy, a história se passa no Brasil de hoje, onde a jovem Julia, de 17 anos, é 

filha de um rico empresário e começa um relacionamento com o chofer da família, Jean. A 

trama levanta questões em torno de preconceitos sociais e o vestígio de uma sociedade 

escravocrata brasileira. 

_ José Fernando Azevedo & Teatro de Narradores  
(São Paulo - SP)  
 



 

 

 

Teatro  

Cidade Fim Cidade Coro Cidade Reverso  
 

Na fábula, o grupo acompanha a trajetória de três operários amigos, em 1980, durante o 

surgimento do movimento sindical em São Paulo e discute as relações entre “aposta política” e 

“relações com o passado” e “memória política”. 

 

_Marina Guzzo e Vinícios Terra  
(Campinas/Santo André - SP)  

   
 
Instalação e projeções nas fachadas dos prédios e lugares de passagem -  Vídeodança 

100 lugares para dançar  
Vídeo instalação que apresenta uma cartografia dançada da cidade composta por 100 mini-

vídeos que transformam a arquitetura e espaços de centros culturais onde é apresentado. 

 



_ João Penoni (Rio de Janeiro) 
 

 
Performance 

Lúmen 
Fluxo luminoso. O artista recria o seu próprio corpo. Refaz-se. Em ambiente totalmente escuro 

o seu movimento deixa um rastro de luz. Luzes coloridas piscam do seu corpo acrobata que 

evolui suspenso por uma barra invisível.  

 

_ Festa 
Djs: 

Discotecagem com o DJ Dolores 
Discotecagem com o DJ Tutu Moares 
 

EstaçãoBrasil: Mousunturm 
Dias: de 2 a 13 de setembro  

 

_ Ciclo de Nova Dramarturgia Brasileiraaaaaaaa 

O Ciclo de Leituras e Debates apresenta a difusão da escrita dramatúrgica brasileira 

contemporânea, que muito recentemente voltou a ser publicada pelo mercado editorial 

brasileiro, depois que incentivada por editais públicos que buscam fomentar não somente este 

gênero literário, mas ações como essas, que buscam difundi-la para outras montagens teatrais, 

pesquisas, leituras e estudos possam se tornar possíveis em âmbito internacionaL.  

 

 



 
 

Com os dramaturgos: Roberto Alvim, Newton Moreno, L eonardo Moreira, Grace 
Passô,  Jô Bilac, Pedro Brício, Emanuel Aragão e Sílvia Gom es.  
Atriz convidada para leituras: Juliana Galdino. 
 

Roberto Alvim ministrará um workshop chamado "DRAMÁTICAS DO TRANSUMANO: 

dramaturgia como invenção radical", para 14 autores/jovens dramaturgos alemães, com 3 

dias de duração, com 3 horas de aula por dia, totalizando 9 horas de workshop; o mesmo 

workshop que ele vem ministrando em países como a Bélgica, o México, o Uruguai, a Suíça, a 

Argentina.  

Leituras: 

Leitura de fragmentos do texto Agreste (já traduzido para o alemão), de Newton Moreno 

(Recife), em português e em alemão.  

Leitura de fragmentos do texto O jardim (já traduzido para o alemão), de Leonardo Moreira 

(São Paulo), em português e em alemão.  

Leitura de fragmentos do texto Por Elise (já traduzido para o inglês), de Grace Passô (Minas 

Gerais), em português e em inglês.  

Leitura de fragmentos do texto Cachorro! (que será traduzido para o inglês), de Jô Bilac (Rio 

de Janeiro), em português e em Inglês. 

Leitura de fragmentos do texto Pinókio (já traduzido para o inglês), de Roberto Alvim (Rio de 

Janeiro), em português e em inglês. 

Leitura de fragmentos do texto Breu (que será traduzido para o inglês), de Pedro Brício (Rio de 

Janeiro), em português e em inglês.  

Leitura de fragmentos do texto Cine Gaivota (que será traduzido para o inglês), de Emanuel 

Aragão (Brasília), em português e em inglês.  

Leitura de fragmentos do texto O Céu, 5 minutos antes da Tempestade (que será traduzido 

para o inglês), de Sílvia Gomes (Minas Gerais), em português e em inglês.  

 

 



 

Debate I - "DRAMATURGIA CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA: tradição, rupturas, 

desdobramentos”:  

Com: Roberto Alvim + Pedro Brício + Emanuel Aragão + Grace Passô 

Debate II - "DRAMATURGIA CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA: tradição, rupturas, 

desdobramentos”:  

Com: Newton Moreno + Jô Bilac + Silvia Gomes + Leonardo Moreira 

Roberto Alvim também realizará a PALESTRA "DRAMATURGIA BRASILEIRA DE INVENÇÃO", 

uma espécie de mapeamento dos procedimentos dramatúrgicos singulares criados por outros 

8 autores de diversas regiões do nosso país.  

 
 

EstaçãoBrasil: Nas suas da cidade 
 
_Ronald Duarte  
 

 
Performance 
Matadouro/Boiada  
Performance foi apresentada durante a ARTRIO 2012, e Peito de Aço, que mereceu o prêmio 

da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro e foi realizado em Brasília e no Rio. 


