
FESTIVAL INTERNACIONAL
DE DANÇA CONTEMPORÂNEA

FLORIANÓPOLIS . SC . BRASIL

24 A 30 DE MAIO DE 2021



 APRESENTAÇÃO: ANO 11
JUSSARA XAVIER E MARTA CESAR

 HOMENAGEM
MARCO AURELIO DA CRUZ SOUZA 
Live, 25 de maio, 18h, Instagram

 ESPETÁCULOS

 NORMAL – CIA. ALIAS (SUÍÇA)
24 de maio, 20h, YouTube 

 DESVIOS TÁTICO-ESTRATÉGICOS 
PARA SOBREVIVER À VIDA URBANA 
– GRUPO TRÊS EM CENA (GO)
25 de maio, 21h, e
27 de maio, 19h, YouTube

 TROTTOIR – VOLMIR CORDEIRO 
(BRASIL/FRANÇA)
26 de maio, 21h, YouTube

 VIS MOTRIX – COCOONDANCE 
(ALEMANHA)
27 de maio, 20h, YouTube

 ESPETÁCULOS 
PARA A INFÂNCIA

 POR TI PORTINARI – CIA. DRUW (SP)
25 e 28 de maio, 16h, YouTube

 DALÍ, DAQUI OU DE LÁ? – 
CIA. DRUW (SP)
26 e 29 de maio, 16h, YouTube

 POETAS DA COR – CIA. DRUW (SP)
27 e 30 de maio, 16h, YouTube

 FORMAÇ ÃO PAR A EDUC ADORES: 
RECURSOS E PERCURSOS NO 
PROCESSO CRIATIVO: UM OLHAR 
ARTÍSTICO SOBRE O PEDAGÓGICO – 
MIRIAM DRUWE (SP)
25, 26 ou 27 de maio, 17h, Zoom

 CONFERÊNCIA DANÇADA

 ARTISTAS TRANSPOSTOS 
– INTERVENÇÃO EM ESPAÇOS 
ABERTOS – REGINA ADVENTO 
(ALEMANHA)
29 de maio, 19h, YouTube

 DRAMATURGIA CINÉTICA E DANÇA 
– ALEJANDRO AHMED (SC) E 
ALINE BLASIUS (SC)
30 de maio, 19h, YouTube

 INTERVENÇÃO DIGITAL 
(VÍDEO + LIVE) NO INSTAGRAM

 BRUNO MIRANDA (JOINVILLE-SC)
26 de maio, 13h, Instagram

 LARISSA KREMER (GASPAR-SC)
26 de maio, 18h, Instagram

 DEIVID VELHO 
(FLORIANÓPOLIS-SC) EM COLABO-
RAÇÃO COM PAULO SOARES 
27 de maio, 13h, Instagram

 WALDIR CORAL 
(BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC)
27 de maio, 18h, Instagram

 TAIS MATOS (GAROPABA-SC)
28 de maio, 13h, Instagram

 VITORIA CORREIA 
(JOINVILLE-SC)
28 de maio, 18h, Instagram
 

 RODRIGO ANDRADE 
(BLUMENAU-SC)  
29 de maio, 13h, Instagram

 OFICINAS

 SANKOFA – A DANÇA COMO 
PRESENTE - ORUN SANTANA (PE)
28 a 30 de maio, 15h às 17h, Zoom

 MÚLTIPLAS CRÍTICAS – 
NÉRI PEDROSO (SC)
25, 26 e 27 de maio, 14h às 16h, Zoom 

 DANÇAR NOSSAS HISTÓRIAS – 
CIE. “À FLEUR DE PEAU” 
DENISE NAMURA E MICHAEL 
BUGDAHN (FRANÇA)
26 a 28 de maio, 15h às 17h, Zoom

 MOSTRA DE PROCESSO CRIATIVO 
Vídeo com trechos selecionados da 
oficina Dançar Nossas Histórias 
29 e 30 de maio, 18h, YouTube

 DANÇA EM PALAVRAS: 
EXPERIÊNCIAS COM AUDIODESCRIÇÃO 
– LILIAN VILELA (SP)
25, 26 e 28 de maio, 10h às 12h, Zoom

 LANÇAMENTO DE LIVRO

 HISTORIOGRAFIA DA DANÇA: 
TEORIAS E MÉTODOS 
Rafael Guarato (Org.), Ed. Annablume, 
2018 / Conversa com autores: Rafael 
Guarato (GO), Beatriz Cerbino (RJ) e 
Arnaldo Alvarenga (MG)
28 de maio, 20h, YouTube

 DIÁLOGOS

 REPRESENTATIVIDADE E 
FORTALECIMENTO DAS SETORIAIS 
DE DANÇA EM SANTA CATARINA
Mediação: Maxwell Sandeer Flor (SC)
Com Elton Gomes (SC), Karin Serafin 
(SC) e Paola Zonta (SC)
25 de maio, 19h, YouTube

 PROCESSOS DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO: 
TRAJETÓRIAS E ABORDAGENS DE 
FESTIVAIS BRASILEIROS
Mediação: Marta Cesar (SP)
Com Adriana Banana (MG), Cristina Castro 
(BA), Ernesto Gadelha (CE), Ederson Lopes 
(SP) e Mirtes Calheiros (SP)
26 de maio, 19h, YouTube

  MOSTRA DE 
VIDEODANÇA

PARCERIA COM O DANÇA EM 
FOCO – FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE VÍDEO & DANÇA
24 a 30 de maio, YouTube

SUMÁRIO INTER ATIVO
CLIQUE SOBRE A ATIV IDADE

 PRO G R A M AÇ ÃO
MULTIPL A DA NC A .A RT.BR
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A NO 11

Ano 10 + 1. Porque o primeiro que abre a segunda década do Múltipla Dança inaugura um novo tempo 
e formato: uma edição inteiramente on-line, com todas as ações mediadas por tecnologias digitais. 

O programa inclui espetáculos para o público infantil, juvenil e adulto, conferências dançadas, mostra 
de videodança, lançamento de livro, entre outras propostas formativas e artísticas. Na lógica de reunir, 
adicionar e ir além, combinamos ações e desdobramentos. A oficina Múltiplas Críticas constitui também 
uma outra atividade: configura um processo de experimentação, edição e publicação (seleção por 
um conselho editorial de cinco textos do conjunto produzido na oficina) em sites especializados. As 
proposições do Múltiplas Críticas ocorrem sob a orientação da jornalista Néri Pedroso que integra o 
conselho editorial com as críticas de dança Ana Francisca Ponzio e Sandra Meyer. Já a oficina Dançar 
Nossas Histórias, com os artistas franceses Denise Namura e Michael Bugdahn para pessoas com 
idade acima de 60 anos, desenrola uma mostra pública dos processos criativos desenvolvidos. Após 
a exibição dos espetáculos infantis seguem-se propostas de formação direcionadas aos professores 
de artes. Ou seja, após a apresentação de cada um dos três espetáculos da Cia. Druw, oferta-se uma 
oportunidade para percorrer e explorar processos compositivos das diferentes obras, unindo criação 
e proposição pedagógica, com a diretora, coreógrafa e professora paulista Miriam Druwe.

Iniciativa inédita e específica ao contexto on-line, propomos uma série de intervenções digitais 
com artistas da dança nascidos e/ou residentes em Santa Catarina, com a produção livre de uma 
videodança de dois minutos e a participação em uma live no Instagram. A motivação foi simples: 
gerar visibilidade, trabalho e renda aos bailarinos e bailarinas do Estado. Sentimo-nos, desde sem-
pre, corresponsáveis pelo ambiente em que estamos inseridos: Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. 
Tentamos, também, alcançar outros pontos mundo afora e, nesta edição, destacamos a participação 
da companhia francesa “à fleur de peau”, da alemã CocoonDance, da suíça Alias, além da artista bra-
sileira radicada na Alemanha, Regina Advento, e do catarinense Volmir Cordeiro, radicado na França. 

O homenageado desta edição é Marco Aurelio da Cruz Souza, natural de Gaspar (SC). Sua atuação 
profissional contribui de modo significativo para o desenvolvimento e a difusão da dança de Santa 
Catarina, especialmente, com a produção de oportunidades e ações formativas que movimentam a 
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dança nas cidades de Blumenau, Gaspar, Itajaí, Indaial, Pomerode, Brusque, Luiz Alves e arredores. 
Destaca-se sua contribuição na elaboração da proposta e implantação do primeiro e único curso de 
graduação em dança no Estado que ele coordena de modo obstinado e dedicado para garantir sua 
qualidade e manutenção ao longo do tempo. Seus esforços reverberam positivamente também em 
nível nacional e internacional, especialmente como membro diretivo da Associação Nacional dos 
Pesquisadores em Dança (Anda), por meio dos estudos e intercâmbios desenvolvidos na Universidade 
Técnica de Lisboa (Portugal), como convidado em festivais e eventos, e no papel de consultor para 
instituições associadas à educação. 

Sim, estamos em meio a uma pandemia que continua abalando cada uma e todas as nossas relações. 
Optamos, novamente, por não tomar adversidades como impedimento, mas transformar na medida do 
(im)possível os desafios em encontros férteis. O novo formato deste tempo (10 + 1) tece uma trama 
afetiva profunda, que solicita um mergulho no desconhecido para buscar o sentido de cada escolha. 

O espetáculo de abertura Normal, da companhia suíça Alias, com direção e coreografia de Guilherme 
Botelho, aponta àquilo que considera trivial na vida: atravessar um momento difícil, cair, levantar, 
aprender, enfrentar um problema, estar em crise, reerguer-se em meio aos destroços, ressurgir da 
queda. Trottoir (Calçada), de Volmir Cordeiro, afirma a metamorfose como caminho de conquista da 
liberdade e da alegria. Um passeio que escolhe quebrar impasses e celebrar. 

A condição humana é mesmo a de mover e transformar. Eis o nosso convite!

Jussara Xavier e Marta Cesar
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Natural de Gaspar (SC), atua como professor, pesquisador, 
artista da dança e produtor cultural. Doutor em motricidade 
humana - especialidade dança e mestre em performance 
artística – dança, ambos pela Faculdade de Motricidade 
Humana da Universidade Técnica de Lisboa, Portugal. 
Especialista em dança educacional pela Universidade do 
Estado de Santa Catarina (Udesc). Integra o grupo de pes-
quisa Arte e Estética na Educação, Capes-CNPQ. Pesquisador 
convidado no projeto Folk Covid, na Universidade Federal 
de Pelotas. Membro da comissão de criação da graduação 
licenciatura em dança da Fundação Universidade Regional 
de Blumenau (Furb), atua como professor e coordenador 
deste curso. Coordenador do projeto de extensão Grupos 
de Danças da Furb. 

Autor e organizador de livros nas áreas da dança, formação e experiência estética, e formação de 
professores: Arte e Estética na Educação: Corpo Sensível e Político (2020); Quais Danças Estão Por-vir? 
Trânsitos, Poéticas e Políticas do Corpo (2020); Saberes-fazeres em Danças Populares (2020); Arte e Estética 
na Educação: Pesquisa e Processos (2019); Processos de Composição de Grupos de Danças Populares do 
Brasil: Resistência e Aceitação (2017); As Danças Populares no Brasil na Contemporaneidade (2016); Olhares 
sobre a Dança na Contemporaneidade (2015); Impressões Corporais e Textuais: Pesquisa em Dança (2013). 

Membro do Conselho Científico e Fiscal da Associação Nacional dos Pesquisadores em Dança (Anda), 
gestão 2018-2021. Coordenador do Comitê Temático “Dança e(m) Cultura Poéticas Populares, Tradicionais, 
Folclóricas, Étnicas e Outros Atravessamentos” da Anda. Vice-presidente da Associação dos Profissionais 
da Dança de Santa Catarina (Aprodança), gestão 2019-2021. Consultor da área de artes/dança do cur-
rículo do novo ensino médio do Estado de Santa Catarina (2020). Idealizador, com Giovana Hostert, da 
Associação Amigos da Dança de Gaspar. Produtor do projeto Fora da Caixa - Proposição [Mostração e 
Demonstração] de Danças Escapadas da Mesmice, em Blumenau. 

Entre seus trabalhos coreográficos, destacam-se os premiados: Respeito: Sou Mulher, Sou Negra, Sou Brasileira 
(2017); Saudação a Iemanjá (2016); Ye Ye Iberi Dshum (2016); Singkill (2015); África Tribal (2014); Cúmbia, 
Ritmo Colombiano (2013); Oktoberfest, Jeden Tag ist ein Fest (2012). Diretor coreográfico dos espetáculos 
Às Avessas (2019); Nos Tempos da Brilhantina (2018) e Meia-Noite em Paris (2017), todos realizados pelos 
cursos de dança, teatro, música e artes visuais da Furb. Atua como jurado, cursista e palestrante em 
eventos de dança em diferentes cidades de Santa Catarina e Estados do Brasil. Foi professor de dança 
na rede pública e particular por mais de dez anos. Membro do coletivo de artes atuante na criação de 
insumos para o Plano Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD 2019), do Ministério da Educação. 

 H O M E N AG E M 
MARCO AURELIO DA CRUZ SOUZ A 
Live, 25 de maio, 18h, Instagram

A
R

Q
U

IV
O

 P
E

S
S

O
A

L

https://www.instagram.com/festivalmultipladanca/


4

 E S PE TÁCU LOS

G
R

E
G

O
R

Y 
B

A
TA

R
D

O
N



5

NORMAL – CIA. ALIA S (SUÍÇ A)
24 de maio, 20h, YouTube 
Após a apresentação: conversa com o diretor Guilherme Botelho

Os obstáculos da vida e a capacidade de resiliência humana são temas centrais em Normal, espetá-
culo da Alias, companhia de dança contemporânea suíça criada pelo coreógrafo brasileiro Guilherme 
Botelho. A estrutura coreográfica é construída sobre um só movimento: corpos que caem e se 
levantam. A ação simples vai ganhando complexidade por meio de repetições que formam uma 
atmosfera hipnotizante. Os movimentos cíclicos permitem que o público entre em um estado mais 
contemplativo, que favorece a projeção de suas próprias memórias e sentimentos pessoais. Apesar 
de não ser diretamente inspirada na obra da poeta polonesa Wislawa Szymborska (1923-2012), a 
coreografia se relaciona com a atmosfera metafísica, irônica, cotidiana e, por vezes, engraçada, de 
seus poemas que testemunham a frágil e instável estrutura da vida.

Coreografia: Guilherme Botelho 
Iluminação: Jean-Philippe Roy 
Trilha sonora original: Fernando Corona/Murcof 
Figurinos: Amandine Rutschmann 
Bailarinos: Louis Bourel, Erica Bravini, Sarah Bucher, Veronica Garcia, Victoria Hoyland, Alex Landa-Aguirreche, 
Romane Peytavin 
Bailarina assistente: Victoria Hoyland
Técnica: Alexandre Kurth, Amandine Baldi
Administração: Christophe Drag & Benoît Frachebourg
Comunicação: Marco Renna
Produção: Cia Alias 
Coprodução: Théâtre Forum Meyrin e Théâtre du Crochetan 
Apoio: Corodis, Loterie Romande. Alias recebe um subsídio conjunto da cidade de Genebra, da comuna de Meyrin 
(cantão de Genebra), e da Pro Helvetia – Fundação Suíça para a promoção da cultura. Nesta produção, a companhia 
é apoiada pela Fondation Meyrinoise du Casino, Fondation Ernst Göhner e Fondation Sophie e Karl Binding. Nesta 
apresentação para o Múltipla Dança, recebe o apoio da Fundação suíça para a cultura Pro Helvetia América do Sul. 
Duração: 60 minutos
Classificação: livre

ALIAS   é uma companhia independente de dança contemporânea, fundada em Genebra, 1994, pelo 
coreógrafo e bailarino brasileiro Guilherme Botelho. Desde sua fundação, produziu mais de 20 cria-
ções que tiveram um sucesso internacional atestado por quase 600 apresentações, em mais de 20 
países da Europa, África, Ásia, América do Norte e América do Sul. Seu ponto de partida é a busca 
por pontos de vista inusitados, renunciando aos hábitos para descobrir realidades distintas daquelas 
encontradas nas percepções cotidianas. Guilherme Botelho começou sua carreira de dança em São 
Paulo (SP). Mais tarde, foi contratado pelo Grand Théātre Ballet em Genebra, onde passou dez anos 
até criar a companhia. Observador atento dos paradoxos do cotidiano, das tensões nas relações so-
ciais e dos atuais problemas enfrentados no mundo, Botelho explora temas relacionados à condição 
humana, questiona, por meio de suas criações, a própria existência. 
Saiba mais: canal Vimeo da companhia. 

https://www.youtube.com/festivalmultipladanca
https://vimeo.com/user48752702
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DESVIOS TÁTICO-ESTRATÉGICOS PARA SOBREVIVER À VIDA URBANA –
GRUPO TRÊS EM CENA (GO)
25 de maio, 21h, e 27 de maio, 19h, YouTube

Escada é um objeto arquitetônico projetado para nos permitir subir e descer entre planos, certo? Para 
os artistas do Grupo Três em Cena de Goiânia, as escadarias das cidades são mais que isso, elas se 
tornam o palco onde se faz dança. Com um repertório de movimento advindo das danças urbanas e 
por intermédio das escadas, o corpo se funde ao espaço público com deslizamentos, encaixes e um 
gestual específico para nelas se movimentar.

Coreógrafos-intérpretes: Johnathans Paiva (b.boy Black), Taynnã Oliveira, Rafael Guarato
Dramaturgia: Margarida Amaral
Direção artística: Rafael Guarato
Produção: Juliane Borges
Duração: 35 minutos
Classificação: livre

GRUPO TRÊS EM CENA surgiu em 2014, a partir do encontro entre artistas que desenvolviam criações 
e estudos coreográficos solos ou em parceria. A base conceitual que fornece coesão à proposta con-
siste no suporte técnico das danças urbanas e o interesse investigativo em possibilidades de criação 
para cena contemporânea. Ao mesmo tempo, o formato do grupo desafia a elaboração de trabalhos 
que lidam com o limite de pessoas em cena (três), ao mesmo tempo que potencializa obras com 
qualidade e cujo orçamento não inviabiliza sua circulação.
Saiba mais: Facebook do Grupo.
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https://www.youtube.com/festivalmultipladanca
https://www.facebook.com/pages/category/Dancer/Tr%C3%AAs-em-Cena-1773667032907211/


TROTTOIR – VOLMIR CORDEIRO (BR A SIL/FR ANÇ A)
26 de maio, 21h, YouTube

Trottoir (tradução: calçada), peça para seis intérpretes, é uma maneira de evocar a metamorfose como o 
único meio de conquistar a liberdade. Devolvendo ao “devir” a sua energia, Calçada investe a alegria como 
uma forma de expansão individual e coletiva. Depois de ter criado Rua, com Washington Timbó, de 2015, 
Volmir Cordeiro aborda a calçada enquanto espaço privilegiado de circulação de mundos, de trabalho, 
de norma, de contato, de festa, de estagnação. Na busca contínua por estados de corpo contraditórios 
– estratégia recorrente no seu trabalho – a pesquisa em Calçada é a de “quebrar os impasses”, de criar 
condições para que as coisas passem, e assim, autorizar a passagem como uma tentativa de celebração. 
Uma cena de trabalho, um cortejo que não nega a sua vulgaridade, depois um passeio desordenado que 
nos leva até um transe de caminhadas. Para fugir da impotência e da exclusão que governam uma certa 
tragédia do mundo atual, os dançarinos não param de se transformar, de se mascarar e desmascarar, de 
se deixarem levar para fora de si mesmos através da experiência comum de um êxtase passageiro.

Coreografia: Volmir Cordeiro
Intérpretes: Volmir Cordeiro, Martin Gil, Isabela Santana, Marcela Santander Corvalán, Anne Sanogo, 
Washington Timbó
Luz: Abigail Fowler
Som: Arnaud de la Celle
Concepção figurinos: Volmir Cordeiro em colaboração com os bailarinos
Costura: Vinca Alonso
Produção: Donna Volcan
Administração, difusão, produção: Manakin Lauren Boyer & Leslie Perrin
Fotografia: Arthur Crestani
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https://www.youtube.com/festivalmultipladanca
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Co-produção: Centre National de la Danse (CND); Le Musée de la Danse/Centre Chorégraphique National de 
Rennes et de Bretagne, dans le cadre de la mission Accueil-studio; Charleroi Danse – Centre Chorégraphique 
de la Fédération Wal – lonie – Bruxelles; Ateliers Médicis – Clichy-sous-Bois/Montfermeil; King’s Fountain; Le 
Dancing CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté; La Place de la Dance, CDCN Toulouse – Occitanie; ICI-CCN 
Montpellier – Occitanie/Direction Christian Rizzo
Apoio: École Nationale Supérieure d’Art de Dijon; Actoral, Festival International des Arts et des Écritures 
Contemporaines; Département de la Seine-Saint-Denis; 
DRAC Île-de-France au titre de l’aide à la structuration
Duração: 60 minutos
Classificação: livre

VOLMIR CORDEIRO (Brasil, 1987) é doutor em dança pela Universidade Paris 8 (France) com a tese 
Où le marginal danse: retours sur six pièces chorégraphiques (bolsista Capes). Em 2011, se muda para a 
França para realizar estudos coreográficos no Mestrado Essais - Centre National de Danse Contemporaine 
d’Angers (direção Emmanuelle Huynh). Artista-pesquisador, trabalhou como intérprete com os coreó-
grafos Alejandro Ahmed, Lia Rodrigues, Cristina Moura, Xavier Le Roy, Laurent Pichaud & Rémy Héritier, 
Emmanuelle Huynh, Jocelyn Cottencin, Vera Mantero, Nadia Laura & Zeena Parkins e Latifa Lâabissi. 
A partir de 2012 começa a realizar seus próprios projetos como coreógrafo, apresentando suas peças 
em diversos festivais internacionais. Volmir Cordeiro foi artista associado durante o ano de 2015 na 
Ménagerie de Verre, em Paris, e a partir de 2017 é artista associado ao Centre National de la Danse 
(CND) à Pantin. No ano de 2018 foi artista-pesquisador associado aos Ateliers Médicis, em Clichy-sous-
bois (França). Ensina regularmente em escolas de formação coreográfica como no Mestrado Exerce 
- Montpellier, França, e no Mestrado Drama - Gent, Bélgica. Saiba mais: site do artista.
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https://volmircordeiro.com


VIS MOTRIX – COCOONDANCE (ALEMANHA)
27 de maio, 20h, YouTube

Pois afetação, como você sabe, aparece quando a alma (vis motrix) está localizada em qualquer ponto 
diferente do centro de gravidade de um movimento (Heinrich von Kleist, em On the Marionette Theatre, 
1810). 
 
Vis Motrix cria alguns seres tão bizarros quanto fascinantes. Os dançarinos parecem vir de outro 
mundo, movem-se no espaço e se fundem em um organismo, uma mistura de ser humano e máquina, 
criando um poder hipnótico do qual não se pode escapar. Qual é a força motriz, a alma (vis motrix) 
por trás dos movimentos desses seres híbridos? Com esta produção, CocoonDance dá continuidade à 
sua pesquisa do corpo “impensado”:   o transumanismo como uma dança de roda traumática que não 
deixa intacta a nossa inconsciência. Vis Motrix é uma produção desenvolvida em distintas fases, ao 
longo de uma residência de três anos. Começou com uma pesquisa independente sobre as técnicas 
(dominadas por homens) de breaking e krumping para modificar e transformar esses estilos de dança 
de rua, levando em consideração as energias e os impulsos híbridos e pós-humanos.  
  
Por e com: Fa-Hsuan Chen, Martina De Dominicis, Anna Kempin, Susanne Schneider , Tanja Marin Fridjonsdotir 
Coreografia, direção: Rafaële Giovanola 
Composição: Franco Mento 
Luz, espaço: Gregor Glogowski  
Figurino: Annika Ley  
Assistente coreográfico: Leonardo Rodrigues  
Fotos: Klaus Fröhlich 
Dramaturgia, conceito: Rainald Endraß  
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Produtora: Mechtild Tellmann  
Uma produção da CocoonDance em colaboração com Théâtre du Crochetan Monthey (CH), Ringlokschuppen 
Ruhr Mülheim, Theatre im Ballsaal Bonn. 
Financiado pelo Ministério da Cultura e Ciência da Renânia do Norte Westfália, Cidade de Bonn, Programa de 
ResidênciaThéâtre-ProVS, Conselho da Cultura de Estado de Valais e Loteria Romande.
Duração: 40 minutos 
Classificação: livre 

COCOONDANCE foi fundada pela coreógrafa Rafaële Giovanola e o dramaturgo Rainald Endraß em 
2000. Giovanola, nascida na Suíça, dançava como solista em Turim antes de ser levada ao Ballett de 
Frankfurt por William Forsythe, onde permaneceu por oito anos. Em seguida trabalhou com Pavel 
Mikulástik em seu Choreographisches Theater. Desde 2000, CocoonDance tem produzido e atuado 
num teatro independente em Bonn, Theater im Ballsaal, Alemanha; a partir da temporada 2004/05 a 
companhia realiza a curadoria do programa de dança e é responsável pela organização e financiamento 
do teatro. Desde a sua fundação, produziu cerca de 40 produções completas que percorreram cinco 
continentes. CocoonDance se estabelece como uma instituição de dança e artes, com uma extensa 
rede não só no mundo artístico, mas também no campo da educação cultural. A  força motriz desses 
20 anos de atividade  artística é a improvisação, uma forte dramaturgia e um foco pronunciado no 
contínuo trabalho em equipe. Com suas produções, não só quebra as barreiras espaciais da experi-
ência de palco convencional, mas joga de forma sofisticada com a percepção dos corpos. O público 
não participa apenas de uma (nova) representação da realidade, mas de sua geração. O trabalho 
pode ser melhor explicado como uma reflexão sobre a dança e o corpo, uma mudança do espaço da 
dança como narrativa para um espaço de distanciamento e pensamento. 
Saiba mais: site da companhia.
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POR TI PORTINARI | Cia. Druw

 E S PE TÁCU LOS PA R A A I N FÂ N CI A



POR TI PORTINARI – CIA. DRUW (SP)
25 e 28 de maio, 16h, YouTube

Naquela pequena cidade onde as noites ainda são iluminadas pela natureza, as crianças brincam e 
se deitam sob os fios luminosos do céu estrelado. Lá, elas falam dos seus sonhos e medos, fazem 
perguntas e esperam respostas no silêncio da noite. Enquanto falam, cada pedacinho de suas me-
mórias e imaginações vão assumindo formas e cores até começar a ganhar vida própria, contando 
uma história de um universo fantástico que se mistura com a vida de todos. A Cia. Druw traz à tona 
a necessidade interior de voltar à essência da infância, da criança que já fomos um dia e toma pela 
mão a obra de Candido Portinari (1903-1962) como guia, por ele e através dele, Por Ti Portinari.
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Concepção, criação e direção: Miriam Druwe
Pesquisa coreográfica: Cia. Druw
Intérpretes/criadores: Alessandra Fioravanti, Camila Bosso, Diego Mejía, Letícia Rossi/Miriam Druwe, Orlando 
Dantas, Ricardo Januário e Thiago Amaral/Fabrício Licursi
Assistente de coreografia: Alessandra Fioravanti 
Ator convidado: Thiago Amaral ou Fabrício Licursi
Trilha sonora: Ed Côrtes
Cenografia e figurino: Fábio Namatame
Assistente de figurino: Juliano Lopes
Vídeo-cenário: Estúdio Preto e Branco – Marlise Kieling
Desenho de luz: Marisa Bentivegna
Consultoria: Cristiane Paoli Quito 
Participação especial: João Cândido Portinari* 
Dramaturgia: Thiago Amaral e Miriam Druwe – inspirados nos textos e poemas de Cândido Portinari, João 
Cândido Portinari e poema Guerra e Paz de Fernando Brant
Referências dramatúrgicas: Tono Guimarães
Montagem de luz: Tomate Saraiva
Operação de luz: Aldrey Hibbeln
Operação de som: Pedro Moura
Operação de vídeo-mapping: Michelle Bezerra
Projeto educativo: Marcela Benvegnu 
Projeto gráfico: Kléber Góes – Comunica Ações
Produção de streaming: Circulus Ópera e Apé Produções
Direção de fotografia: Thiago Capella
Cinegrafistas: Rafael Botas, Renato Grieco e Raphael Mariano
Áudio: Pedro Del Rio 
Imprensa e mídias sociais: Flávia Fontes Oliveira
Direção de produção: Tono Guimarães – Plataforma Movente
Agradecimento especial: Raul Teixeira / Teatro Santa Cruz
Duração: 50 minutos
Classificação: livre 
*Os direitos das obras de Portinari foram gentilmente cedidos por João Candido Portinari para a realização deste 
projeto a quem deixamos todos os nossos agradecimentos.

CIA. DRUW foi criada em 1996 pela bailarina e coreógrafa Miriam Druwe. Ela desenvolve um trabalho 
cujo principal objetivo é experimentar novas possibilidades de pesquisa e criação dentro de uma lin-
guagem própria. Seus temas percorrem caminhos variados, com um estilo coreográfico que passeia de 
forma bem-humorada e reflexiva pelo cotidiano e questões da natureza humana. Ao longo dos anos, a 
companhia alcança público de diferentes faixas etárias por meio de seu variado repertório e realização 
de oficinas para bailarinos, atores, crianças e educadores. A sistematização de propostas de instru-
mentalização (capacitação) de profissionais ajuda a desenvolver trabalhos com uma abordagem mais 
consciente, criativa e construtiva da dança e suas possibilidades de associação com outras linguagens 
como artes visuais, teatro, música e poesia. Entre os espetáculos, destacam-se Lúdico (2007), Vila Tarsila 
(2009), Girassóis (2011), Poetas da Cor (2004) e Dalí, Daqui ou De Lá? (2017). Reconhecida pela crítica e 
convidada a participar de inúmeros eventos e festivais de dança em todo o País, a Cia. Druw tem como 
um de seus objetivos a formação e a criação de espetáculos que possam contribuir para formação de 
público para a dança contemporânea, com temas atuais de amplo interesse. Saiba mais: site da companhia.
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DALÍ, DAQUI OU DE L Á? – CIA. DRUW (SP)
26 e 29 de maio, 16h, YouTube

Daqui vem o olho, dalí vem a imagem, de lá vem o sonho com uma mensagem. Daqui, dalí, de cá, de 
lá. Ou seria o contrário dentro do mundo imaginário? De onde vem o sonho e a imaginação? É um 
mundo de dentro, um mundo fora. Para mergulhar profundamente no mundo da imaginação é preciso 
adormecer, sonhar, como se nunca houvesse o acordar. O tempo e o espaço não existem na imaginação. 
Você pode imaginar o que quiser, onde quiser e como quiser. A imaginação é uma mágica. Dalí, Daqui 
ou De Lá? busca inspiração nos procedimentos do movimento surrealista como sobreposição de obje-
tos desconexos, imagens poéticas, o humor, o sonho e a imaginação para criação de uma composição 
lúdica e imaginativa, viajando por elementos das obras de pintores como René Magritte (1898-1967), 
Salvador Dalí (1904-1989) e Frida Kahlo (1907-1954).

Direção, concepção e criação: Miriam Druwe
Intérpretes/criadores: Alessandra Fioravanti, Diego Mejia, Elizandro Carneiro, Maria Emilia Gomes, Orlando 
Dantas, Letícia Rossi 
Textos e orientação dramatúrgica: Fábio Parpinelli
Cenário e figurino: Marco Lima
Trilha sonora: Divan Gattamorta e Guilherme Terra
Vídeo cenário: Luciana Ramin
Desenho de luz: Tomate Saraiva
Jogos teatrais e manipulação de objetos: Fábio Parpinelli
Confecção do figurino: Judith Lima
Fotografia: Claudio Roberto
Produção: Plataforma Movente - Tono Guimarães
Duração: 50 minutos
Classificação: livre 
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POETAS DA COR – CIA. DRUW (SP)
27 e 30 de maio, 16h, YouTube

A cor é um universo encantado. Mergulhar nesse oceano de possibilidades e cromatismos é entrar em 
contato com o que o mundo tem de mais belo e significativo. O espetáculo Poetas da Cor proporciona 
uma experiência lúdica criada a partir de partituras imaginárias e poéticas na dinâmica deletéria do 
gesto. As cores estão em tudo, dentro e fora das coisas, na luz, no pigmento, entre o céu e a terra, na 
física e na química. Ela nunca está sozinha, sempre cercada de outras, vizinhas ou distantes e produz 
efeitos surpreendentes. Como uma cor se comporta ao lado de outra? As combinações, personalida-
des, tonalidades resultam em uma composição evocativa do gesto que se faz presente em cena. Para 
a companhia, Poetas da Cor são seres, energias que acionam e resgatam a essência do poder criativo 
espontâneo que vive nas pessoas. 

Concepção e direção: Miriam Druwe
Intérpretes/criadores: Alessandra Fioravanti, Diego Mejía, Manu Fadul, Orlando Dantas, Anderson Gouvêa, 
Elizandro Carneiro
Colaborador dramatúrgico: Ronaldo Aguiar
Composição e direção musical: Divanir Gattamorta 
Pesquisa coreográfica: Denise Namura, Michael Bugdahn e Cia. Druw 
Desenho de luz: Lúcia Chedieck 
Cenário e figurino: Marco Lima 
Vídeo cenário: Tatiana Guimarães
Operação de luz: Tomate Saraiva
Produção: Plataforma Movente - Tono Guimarães
Duração: 50 minutos
Classificação: livre
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FORMAÇÃO PARA PROFESSORES E ARTE-EDUCADORES 
RECURSOS E PERCURSOS NO PROCESSO CRIATIVO: 
UM OLHAR ARTÍSTICO SOBRE O PEDAGÓGICO – MIRIAM DRUWE (SP)
25, 26 ou 27 de maio, 17h, Zoom

Proposta formativa teórica e prática, tem como ponto de partida elementos contidos nos espetá-
culos Por ti Portinari, Dalí, Daqui ou De lá? e Poetas da Cor, todos da Cia. Druw, que serão exibidos no 
horário anterior a cada dia desta formação, dentro do Múltipla Dança. Inclui experiências inventivas 
para contribuir na complementação da formação do educador, que diariamente encontra o desafio 
de criar condições singulares de aprendizado em sala de aula. Objetiva explorar as obras artísticas, 
observar como diferentes recursos podem abrir caminhos capazes de ressoar no imaginário infantil. 
Os eixos “Impressão, Improvisação e Composição”, percorridos nos processos compositivos da Cia. 
Druw, servirão de roteiro para criação de propostas pedagógicas.

MIRIAM DRUWE é graduada em artes visuais pela Faculdade Paulista de Artes, diretora, intérprete 
criadora com formação clássica e moderna. Participou das principais companhias profissionais de dança 
de São Paulo, como o Balé da Cidade de São Paulo, Cisne Negro Cia. de Dança, República da Dança 
e Cia. Terceira Dança. Recebeu o Prêmio de Melhor Bailarina pela Associação Paulista de Críticos de 
Arte (APCA/1993) e indicação de Melhor Intérprete (APCA/2019). Colaborou em projetos de formação 
em instituições como a Escola Livre de Dança de Santo André, Centro de Formação de Artes Circenses, 
Centro Cultural São Paulo, Serviço Social do Comércio (Sesc), Galpão do Circo, Serviço Social da Indústria 
(Sesi), Fábrica de Cultura Núcleo Luz. Ministrou aulas de dança contemporânea para companhias pro-
fissionais como Balé da Cidade de São Paulo, Cia. Cênica Nau de Ícaro, entre outras. Em 1996, funda a 
Cia. Druw, em que atua como coreógrafa e diretora artística. Saiba mais: site da companhia.
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ARTISTAS TRANSPOSTOS – INTERVENÇÃO EM ESPAÇOS ABERTOS – 
REGINA ADVENTO (ALEMANHA)
29 de maio, 19h, YouTube

“Artistas Transpostos, nome dado à conferência, surgiu de reflexões sobre a busca da criação de um 
estilo de linguagem artística própria, fora de um contexto de grupo. Ao mesmo tempo, tematiza o 
pertencimento ao Legado Vivo de Pina Bausch que deixa uma específica marca artística, assimilada e 
impregnada no corpo dançante. Como atingir novas fronteiras e adquirir novas experiências fora do 
contexto protecionista de uma companhia? O grande desafio é a busca de harmonia entre os “novos 
passos” e as “velhas conhecidas formas” de condicionamento e comportamento em movimento, sendo 
essas últimas espelhadas na própria linguagem e comunicação artística.

Conflitante e ambivalente o fato de manter a similaridade com a linguagem de expressão do antigo e, 
ao mesmo tempo, ter a coragem de se mostrar contrastante com a linguagem primordial e estilística 
de um contexto conhecido por uma maioria nele especializada. 

No artigo* de Helga Andresen e colegas, publicado em 1978 com o título Linguística e a Linguagem das 
Mulheres, a cientista e feminista alemã Liuse Pusch escreve que “os humanos são criaturas de hábitos, 
mas você pode ir mais longe sem eles [estes hábitos, R.A.]”.

A motivação de romper hábitos e limites foi uma inspiração vinda da artista extravagante e vanguardista 
Angie Hiesl – uma de minhas orientadoras de mestrado, no módulo Arte em Espaço Aberto. Partindo 
do fato de que a arte oferece inúmeras possibilidades e, tomando a técnica de improvisação como 
base de pesquisa em interação com os espaços abertos – eu os chamo de “Palcos Naturais” -, comecei 
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uma coletânea de vídeos de caráter experimental. A movimentação é absolutamente espontânea, im-
provisada, inspirada no momento e na vibração que o local escolhido me transmite naquele instante. 
Temas políticos, sociais e contemporâneos se mesclam naturalmente ao movimento, demonstrando 
assim que a cultura é, ou pode ser, um espelho da nossa sociedade.”

Texto: ©Regina Advento (Fonte)

Palestrante: Regina Advento
Vídeos transmitidos durante a palestra: 
Vídeo 1: Onda Azul (Blue Wave)
Vídeo 2: Passeio no Branco (Ride on White)
Vídeo 3: 1,5°C – Klima 
Vídeo 4: Tom sobre Tom (Rose on Rose)
Coreografia*, Dramaturgia, Concepção e Direção geral: Regina Advento 
Edição, concepção e dramaturgia dos vídeos: Carol Nogueira Fernandes
Câmera: Frank Struckmeyer, Regina Advento 
Figurino: Regina Advento 
Músicas: Gemafreie Musik (free music), fonte: www.frametraxx.de
Títulos: Anywhere, C I T Y L I G H T S / Pure Colors, For The End, Bless me 
Duração: 60 minutos
Classificação: livre
*Coreografias executadas com a técnica de improvisação livre.

REGINA ADVENTO é bailarina, professora de dança, coreógrafa, cantora e pedagoga da dança curativa 
- dança terapeuta. Natural de Belo Horizonte (MG), dançou profissionalmente por sete anos no Grupo 
Corpo. Em 1990 foi convidada para integrar o Folkwang Tanzstudio, na Folkwang Universidade das 
Artes, na cidade de Essen, Alemanha. Nesta etapa, conheceu e trabalhou com diferentes mestres da 
dança, como Susanne Linke, Carolyn Carlson, Urs Dietrich, Hans Züllig, Malou Airaudo, Lutz Foster, 
Alfredo Covino, entre outros. Em 1993, tornou-se membro do Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, onde 
trabalhou por mais de 25 anos. Desde 2000, desenvolve projetos independentes, ministra oficinas, 
cria coreografias e planos artísticos, trabalha como cantora. Formada em educação pedagógica de 
dança curativa, no Langen Institut (Düsseldorf) e em dança terapia. De 2018 a 2021, desenvolve um 
trabalho em dança terapia, musicoterapia e terapia corporal na Clínica Psicosomática Burghof Klinik 
na Baixa Saxônia, Alemanha. Atualmente está finalizando o mestrado em M.A. Dança - Mediação, 
Pesquisa e Criação Artística na Universidade DSHS (Colônia). É membro do Associação Profissional 
da Dança Terapia (BTD), na Alemanha. Recebeu os prêmios Melhor Bailarina pelo Sindicato dos 
Artistas de Belo Horizonte, 1989; Melhor Bailarina pela Associação de Críticos de Arte da APCA de 
São Paulo, 1990; Melhor Jovem Bailarina nas temporadas 1995/96 e 1996/97 pela revista “Ballett 
International/Tanzaktuell” (por Jochen Schmidt, FAZ); Melhor Bailarina da temporada 2000-01 pela 
revista “Ballett International/Tanzaktuell” (por Arnd Wesemann, Berlim).
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DRAMATURGIA CINÉTICA E DANÇA – ALE JANDRO AHMED (SC) E ALINE BL A SIUS (SC)
30 de maio, 19h, YouTube

A experiência da criação artística e o treinamento em dança vinculados à trajetória do Grupo Cena 
11 Cia. de Dança. Alejandro Ahmed, junto à bailarina Aline Blasius, compartilha uma experiência 
prática expositiva dos modos de acionar e criar a dança que define as fronteiras das “cosmotécnicas” 
que fundamentam as criações e práticas do Cena 11. Do conceito de “corpo vodu” à modulação e 
síntese músculo-esquelética-emocional de gravidade. As definições de coreografia estruturadas em 
retroalimentação, arte generativa e algoritmo. O movimento como invenção de si, levando em con-
sideração as relações entre fragilidade, força e homeostase. A evidência de coautoria nas criações 
individuais e em grupo, tendo a causalidade espalhada como amparo para a criação de ecossistemas 
coreográficos.

ALEJANDRO AHMED é coreógrafo, diretor artístico e performer do Grupo Cena 11 Cia. de Dança. 
Coreógrafo autodidata, junto ao Cena 11, promove o desenvolvimento de uma tecnologia de movi-
mento que objetiva produzir uma dança em função do corpo e suas extensões. Termos como situação 
coreográfica, coreografia imaterial e dança generativa nomeiam os campos de interesse aos quais 
Ahmed objetiva atualmente seus procedimentos junto ao Cena 11 e como performer. Seu trabalho 
já foi apresentado além do território nacional em outros países da América do Sul, América Central, 
América do Norte, Europa e Ásia. Atuou como curador na MITsp, Bienal Internacional Sesc de Dança, 
Festival Cultura Inglesa, Mostra de Dança de Florianópolis, Itaú Rumos Dança, Petrobras Cultural 
e Festival de Dança de Joinville. As suas novas proposições teórico-práticas estabelecem a tríade 
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correlacional Emergência-Coerência-Ritual como guia de suas ações. Com 19 obras estreadas entre 
1994 e 2019, junto ao Cena 11 e colaborações com artistas como Lia Rodrigues (BR), Hooman Sharifi 
(NOR), Antônio Araújo (BR), Rodrigo Pederneiras (BR), Felipe Hirsch (BR), Inbal Pinto (ISR), Volmir 
Cordeiro (BR), Luís Garay (ARG), Michelle Moura (BR) e Maikon K (BR), é reconhecido pela singulari-
dade de suas propostas e criações em dança. Destacam-se os trabalhos Violência, SkinnerBox, Carta 
de Amor ao Inimigo, Monotonia de Aproximação e Fuga para Sete Corpos e Protocolo Elefante, e os solos 
Sobre Expectativas e Promessas e Z. Ganhou quatro prêmios Associação Paulista de Críticos de Arte 
(APCA), um Prêmio Bravo, o Prêmio Sergio Motta de Arte e Tecnologia, Bolsa Vitae, Itaú Transmídia, 
Itaú Rumos Dança e prêmio Honra ao Mérito Cultural Cruz e Sousa. 
Saiba mais: site do Grupo Cena 11 Cia. de Dança

ALINE BLASIUS é artista da dança, desde 2007 integra o Grupo Cena 11 Cia. de Dança no qual participa 
dos processos de criação-formação-performance, e atua como assistente de direção de movimento. 
Interessada na construção de movimento como recurso transformador da cognição, percepção e 
presença, é praticante e professora de ioga e formada em terapias corporais. Em 2018 começou seu 
projeto Estudos Para Levitação, uma série de oficinas e estudos práticos em que intenciona compre-
ender, compartilhar e ressignificar entendimentos de dança através de uma expansão da percepção 
corporal. Saiba mais: site da artista.
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BRUNO MIR ANDA (JOIN VILLE-SC)
26 de maio, 13h, Instagram
Nascido em Joinville (SC), é bailarino, professor e coreógrafo. Começa seus estudos aos nove anos 
na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil (ETBB), formando-se em 2009. Em seguida, ingressa na Cia. 
Jovem ETBB. Em 2011, muda-se para o Rio de Janeiro (RJ) e integra a Cia. de Dança Deborah Colker. 
Em 2013, na cidade de Belo Horizonte (MG), trabalha na Cia. Sesc de Dança. Desde agosto de 2017, 
é bailarino no Joburg Ballet, em Johannesburgo, África do Sul, dançando solos e papeis principais 
em balés de repertório e danças contemporâneas.

L ARISSA KREMER (G A SPAR-SC)
26 de maio, 18h, Instagram
Graduanda da primeira turma do curso de licenciatura em dança da Universidade Regional de Blumenau 
(Furb). Sua primeira experiência formal com a dança ocorre aos seis anos na escola pública. Em seguida, 
integra o Grupo de Dança do Departamento de Cultura de Gaspar, a Associação Amigos da Dança de 
Gaspar e o Ballet AECLA de Luiz Alves. Tem experiência como professora de baby class, balé e jazz 
infantil na cidade de Gaspar. Integra os grupos de Dança Contemporânea e Danças Alemãs da Furb, 
e atua como professora de Corpo e Movimento na Escola de Educação Infantil Essência do Brincar. 

DEIV ID V ELHO (FLORIANÓPOLIS-SC) EM COL ABOR AÇ ÃO COM PAULO SOARES
27 de maio, 13h, Instagram
Bailarino com paralisia cerebral, começa sua formação em dança em 2008 com Ana Luiza Ciscato na 
Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (Apae) de Florianópolis. Integra o Grupo Apaedança 
Floripa desde 2009, participando de apresentações, como no Festival de Dança de Joinville, Congresso 
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Mundial de Artes IDEA em Belém do Pará e a abertura oficial dos Jogos Náuticos das Olimpíadas 
de Londres 2012. Compõe o elenco da Cia. de Dança Lápis de Seda desde sua formação, em 2014, 
apresentando-se com os espetáculos Convite ao Olhar e Será que É de Éter?. 

WALDIR COR AL (BALNE ÁRIO C AMBORIÚ-SC)
27 de maio, 18h, Instagram
Artista da dança com mais de 30 anos de experiência. Trabalhou profissionalmente como bailarino 
na área do show business e eventos, com artistas da música nacional como Rick e Renner, Gian e 
Giovane, Sula Miranda, Netinho de Paula, Grupo Katinguelê, Cézar e Paulinho. Participou do elenco 
fixo de shows em navios de cruzeiros, ministrando aulas de dança para turistas pela Europa, África 
e América Central. É diretor e coreógrafo da Waldir Koral Cia. de Dança, com 12 anos de existência, 
em Balneário Camboriú. Atua como professor de danças, é formando do curso de licenciatura em 
dança da Furb.

TAIS MATOS (G AROPABA-SC)
28 de maio, 13h, Instagram
Natural de Garopaba, começa sua carreira há 15 anos. Integra a Cia. Atitude de Garopaba de 2006 
a 2018. Jurada de batalhas de breaking em eventos como Hip-Hop Session (Itajaí), Breaking na 
Pista (Blumenau), Garopaba em Dança, Festival Cultural em Criciúma, Festival Matrix Producciones 
(Argentina), M5 Batalha pelo Livro (São Paulo). Atualmente participa de batalhas de breaking pela 
Garopaba Atitude Crew. 

VITORIA CORREIA (JOIN VILLE-SC)  
28 de maio, 18h, Instagram
Seu primeiro contato com o balé clássico ocorre aos sete anos na Escola Municipal de Bailado de 
Taboão da Serra (SP), pela direção de Sônia Almeida. Aos 13 anos, é selecionada para ingressar no 
curso técnico em dança da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em Joinville, formando-se no ano 
de 2020. Durante sua trajetória, tem contato com diferentes técnicas: balé, dança contemporânea, 
danças populares e folclóricas. Também estuda teatro e música. Atualmente integra a Companhia 
Jovem Bolshoi Brasil, dançando repertórios clássicos e contemporâneos.

RODRIGO ANDR ADE (BLUMENAU-SC)
29 de maio, 13h, Instagram
Professor, artista e pesquisador das artes do corpo. Graduando na licenciatura em dança pela Furb. 
Com o trabalho Código F64: Disforia foi agraciado no projeto Fora da Caixa, financiado pelo prêmio de 
incentivo cultural da cidade de Blumenau (2019). Melhor bailarino no encontro Arte em Movimento, 
Jaraguá do Sul (2018). Idealizador do evento de férias anual WorkJazz. Atua como professor-pesquisador 
no projeto de extensão Grupo de Dança Contemporânea Furb, com enfoque na democratização do 
corpo na dança, pesquisa de movimentos e processos de composição.
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(1) Deivid Velho (foto: Cristiano Prim)
(2) Bruno Miranda (foto: Ken Jerrard)
(3) Tais Matos (foto: arquivo pessoal)
[4) Larissa Kremer (foto: Vanderleia Macalossi)
(5) Vitoria Correia (foto: Pavel Kazarian)
(6) Waldir Coral (foto: Lucas Dalçóquio)
(7) Rodrigo Andrade (foto: Letícia Ziehlsdorff)

[2] [3]

[4] [5]
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SANKOFA – A DANÇA COMO PRESENTE - ORUN SANTANA (PE)
28 a 30 de maio, 15h às 17h, Zoom

Adinkra, símbolo gráfico do povo Akan, África Ocidental. Sankofa, representada por um pássaro firme 
no chão e a cabeça para trás, simboliza a necessidade de olhar o passado, acessar a história vivida 
e aprender. O pássaro vai à frente, voa, mas não esquece a história.
A dança como presente: acessar o passado pelo corpo, com o corpo é o maior presente que pode-
mos nos dar. Corpo ancestral, dança primordial, que emerge na construção de uma relação com o 
tempo. Mover o tempo interno, construir novos presentes para nós mesmos.  A oficina propõe expe-
riências práticas de dança com o artista Orun Santana, autor de uma pesquisa em dança intitulada 
Ancestralidade do Presente que usa dos princípios de movimento da dança dos orixás e da técnica 
acogny de danças africanas como método investigativo do corpo. Sankofa - a dança como presente 
é uma proposta de mover ancestral ancorada no tempo, criando conexão do passado presente no 
corpo, construindo novos futuros. O acesso ao passado é o verdadeiro presente a nós mesmos. “Te 
convido a voar comigo nessa dança dos tempos...”

Público-alvo: jovens e adultos, a partir dos 16 anos, com ou sem experiência em dança e que desejem 
viver a experiência do contato com a dança afro.
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ORUN SANTANA é artista, bailarino, capoeirista, professor, pesquisador em dança e cultura afro de 
Recife (PE), formado pelo Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo, pelos Mestre Meia-noite e 
Vilma Carijós. Brincador da cultura popular, faz das vivências com as danças e brinquedos lugar de 
pesquisa corporal e investigações artísticas para a cena. Passou pelo Grupo Grial, Compassos Cia. 
de Danças e Cláudio Lacerda Dança Amorfa, atualmente é diretor artístico da Cia. de Dança Daruê 
Malungo e realiza o espetáculo solo intitulado Meia-noite. Com esse trabalho recebeu o prêmio de 
melhor bailarino no Festival de Janeiro (SP). A obra passou por palcos como o do Itaú Cultural (SP), 
Palco Giratório do Sesc (PE), Festival de Inverno de Garanhuns (PE) e Aldeia Vale Dançar (PE). Em 
2019, Meia Noite realizou uma média temporada no Teatro Arraial Ariano Suassuna (PE) e esteve nos 
festivais Aldeia Olho D’água dos Bredos pelo Sesc Arcoverde (PE), Festival de Teatro do Agreste – 
Feteag (PE), Festival de Arte Negra (MG). Neste mesmo ano, Orun Santana participou do 22° Festival 
Lusofonia (China) e da 11a Semana Cultural da China dos Países da Língua Portuguesa, acompanhan-
do o DJ Dolores em turnê. Em 2020 participou da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, na 
Plataforma Brasil. Em 2020, durante a pandemia, criou o personagem Tio Orun, iniciando um trabalho 
pedagógico voltado para o público infantil; também criou a oficina Sankofa – a Dança como Presente.
Saiba mais: site do artista.

MÚLTIPLAS CRÍTICAS – NÉRI PEDROSO (SC)
25, 26 e 27 de maio, 14h às 16h, Zoom

Reflexão teórica sobre o papel da crítica. Aproximação entre crítica e criação. Processos de criação 
da escrita voltada para amplo público. A emergência de um repertório em sintonia com a arte con-
temporânea, em especial a dança. Expansões da crítica na era da comunicação. Experimentação, 
edição e publicação de cinco textos do conjunto produzido na oficina selecionados por um conselho 
editorial integrado pelas críticas de dança Ana Francisca Ponzio e Sandra Meyer e a jornalista Néri 
Pedroso. Os autores dos cinco textos receberão cada um R$ 300,00. A publicação ocorrerá nos sites 
Conectedance e Midiateca de Dança. 

Público-alvo: estudantes, artistas, pesquisadores, professores, espectadores, jornalistas, formadores 
de opinião. Os participantes devem apresentar um texto sobre o 11º Múltipla Dança. Para a escrita, 
podem escolher um espetáculo, uma oficina, um diálogo, qualquer uma das ações ou uma análise do 
festival como um todo. 

NÉRI PEDROSO é jornalista, pesquisadora e integrante da Associação Brasileira de Críticos de Arte 
(ABCA). Formada em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria (RS), vive e atua em 
Florianópolis (SC). Ativista na imprensa cultural desde os anos 1980, com vasta experiência em edi-
ção, na criação e coordenação executiva de cadernos e projetos especiais. Diretora da NProduções, 
microempresa voltada a projetos culturais. No jornalismo cultural, editou o caderno Anexo, do jornal 
“A Notícia” (1989/1993 e 2000/2005), criou e conduziu o caderno Plural do “Notícias do Dia” (2008- 
2011). Entre os projetos especiais, destaca Na Ponta dos Pés, jornal do 8º, 9º e 10º Festival de Dança de 
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Joinville (1991/92 e 93). Em 2004, edita o caderno ANFestival, de “A Notícia”. Autora dos livros Hassis 
(Tempo Editorial/2010), Coletiva de Artistas de Joinville: Construção Mínima de Memória (Fund. Cultural de 
Joinville/2012), Superlativa Marina (Inst. Juarez Machado/2017) e Associação Pró-Música de Florianópolis 
e Darcy Brasiliano dos Santos: Construção Coletiva de Sentidos (Bernúncia Editora/2020). Desde 2013, 
está na equipe técnica do Múltipla Dança – Festival Internacional de Dança Contemporânea. No 
campo institucional, além da ABCA, é membro da Academia Catarinense de Letras e Artes (Acla) e 
sócia-fundadora do Museu de Arte Contemporânea Luiz Henrique Schwanke/Instituto Schwanke, 
em Joinville, no qual hoje é vice-presidente e integra o conselho curatorial. Escreve para os sites 
ArqSC e Conectedance. Produz, na condição de free-lancer, para a revista “Francisca” (SC) e o jornal 
“Notícias do Dia” (SC), entre outros veículos.

ANA FRANCISCA PONZIO é jornalista cultural, crítica e curadora na área de dança. Escreveu para 
alguns dos principais veículos da imprensa brasileira – como jornais “O Estado de S.Paulo”, “Folha 
de S.Paulo”, “Valor Econômico” e revista “Bravo!”. É autora do livro Escola de Dança de São Paulo – 
80 Anos. Realizou eventos de dança como Dança em Pauta e Panorama Sesi de Dança, é criadora e 
editora do site Conectedance.

SANDRA MEYER é artista, pesquisadora e professora. Foi professora titular no curso de licenciatura 
em teatro e no Programa de Pós-Graduação em Teatro (mestrado e doutorado) da Universidade do 
Estado de Santa Catarina (Udesc). É doutora e mestre em comunicação e semiótica pela PUC/SP. 
Autora dos livros A Dança Cênica em Florianópolis (1994) e As Metáforas do Corpo em Cena (2011). Atuou 
como crítica de dança do caderno cultural Anexo do Jornal “A Notícia” (Joinville/SC). Foi curadora do 
Festival Internacional de Dança de Recife (2009/10) e membro do Conselho Artístico do Festival de 
Dança de Joinville (2008 a 2010). Desenvolve o projeto e site Midiateca de Dança. 
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DANÇAR NOSSAS HISTÓRIAS – CIE. “À FLEUR DE PE AU” 
DENISE NAMUR A E MICHAEL BUGDAHN (FR ANÇ A)
26 a 28 de maio, 15h às 17h, Zoom

Esta oficina de dança-teatro tem como objetivo principal a prática do movimento lúdico, tratada 
com muito humor e sensibilidade. A partir do simples prazer da dança, continuar a desenvolver o 
exercício de memória e liberar o imaginário. Em poucas palavras, como se expressar com o seu corpo 
e dançar inspirando-se, por exemplo, em suas próprias histórias, lembranças e gestos. Desenvolver 
a relação dos indivíduos dentro de um grupo, criar um espaço de liberdade, de criatividade e levar 
o lado humano ao centro de uma prática artística.

Devido a pandemia, as aulas ocorrerão por meio de uma tela, num espaço virtual. Com os partici-
pantes serão criados alguns módulos dançados a partir de certas indicações, utilizando elementos 
dos espaços onde estão vivendo durante o confinamento e/ou ligados às suas próprias histórias. Os 
coreógrafos também irão sugerir o aprendizado de algumas sequências dançadas.

Público alvo: pessoas acima de 60 anos com motivação e desejo de participação assídua.

CIE. “À FLEUR DE PEAU” é formada pela brasileira Denise Namura e o alemão Michael Bugdahn. Eles 
vivem em Paris desde 1979, onde fundaram a companhia «à fleur de peau» em 1989. Desenvolvem 
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peças coreográficas híbridas, com o gesto carregado de sentido, uma escritura poética e um humor 
tragicômico, e com um grande enfoque na troca e na cumplicidade com o público. Os dois coreógrafos 
consideram o ensino e a transmissão como aspectos essenciais de sua pesquisa. Criaram mais de 45 
coreografias, para «à fleur de peau» e outras companhias no Brasil (Balé da Cidade de São Paulo, 
Cia. Cisne Negro, Cia. de Danças de Diadema, Grupo de Dança 1° Ato, Cia. Repentistas do Corpo) 
e na Europa (Bernballett/Suíça, Cia. Cirka Teater/Noruega, Cia. Border Crossings/Inglaterra-China, 
Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo/Portugal, Passerelle VZW/Bélgica). Durante seu 
percurso, a companhia conta com importantes parcerias: Cie. Maguy Marin/CCN de Rillieux-la-Pape, 
Maison de la Danse de Lyon/Guy Darmet, Centre National de la Danse, Pantin (accueil studio) e Sesc 
São Paulo. Entre os prêmios conquistados destacam-se o Prêmio Denilto Gomes, categoria criação 
em dança contemporânea para crianças, 2014, para A Mão do Meio – Sinfonia Lúdica, uma encomen-
da da Cia. de Danças de Diadema; Prêmio Usiminas Sinparc pela criação de luz, figurino e melhor 
bailarino, 2013, para Pó de Nuvens, com o Grupo Primeiro Ato; na Europa, Quelques Réflexions obteve 
o 1° prêmio no International Competition for Choreographers em Groninga (NL), em 1996 e 4’quarts 
o 1° Prêmio no Tremplins de la Danse em St. Dizier e o Prêmio de Humor no Concours Volinine em 
St. Germain em Laye, em 1995. Saiba mais: site da companhia.

MOSTR A DE PROCESSO CRIATIVO 
Exibição de vídeo com trechos selecionados da oficina Dançar Nossas Histórias, ministrada pela Cie. 
“à fleur de peau” / Denise Namura e Michael Bugdahn (França)
29 e 30 de maio, 18h, YouTube
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DANÇA EM PAL AVRAS: EXPERIÊNCIAS COM AUDIODESCRIÇÃO – L IL IAN V ILEL A (SP)
25, 26 e 28 de maio, 10h às 12h, Zoom

A oficina Dança em Palavras pretende instigar experiências com a audiodescrição, recurso de aces-
sibilidade para pessoas com deficiência visual, baixa visão, entre outros. A audiodescrição é uma 
atividade de mediação linguística que transforma informações visuais em verbais e, com isso, pos-
sibilita maior participação e interação das pessoas no mundo das artes. A oficina ensina a elaborar 
frases de movimentos escritas e adentrar em histórias dançadas com a intenção de compartilhar 
experiências com e sem o uso do sentido da visão.

Público-alvo: pessoas interessadas em dança e acessibilidade. Não é necessário conhecimento prévio 
sobre o recurso de audiodescrição.

LILIAN VILELA é professora nos cursos de bacharelado e licenciatura em artes cênicas, e do pro-
grama de Pós-graduação em Artes no Instituto de Artes da Universidade Estadual de São Paulo 
(Unesp) em São Paulo. É graduada em dança, mestre em educação motora e doutora em educação, 
todos realizados na Unicamp.  Formada pelo método Body-Mind Centering- BMC™ e especialista 
no Sistema Laban-Bartenieff pela Faculdade Angel Vianna (RJ). Sua experiência profissional como 
intérprete e criadora em dança com a Balangandança Cia., Grupo Saia Rodada e outros grupos abrange 
apresentações em diferentes Estados do Brasil, Portugal, Finlândia e Austrália; e obras artísticas 
premiadas por instituições de fomento tais como MinC, Funarte, SEC-SP e SEC Campinas. É audio-
descritora e consultora de dança em trabalhos audiodescritos (AD), com atuações como roteirista 
e narradora em mostras e espetáculos de teatro e dança. Autora dos livros Metodologia Sesi-SP de 
Dança (2012); Uma Vida em Dança: Movimentos e Percursos de Denise Stutz (2013); e de capítulos em 
coletâneas como Cartografia da Dança: Criadores-intérpretes Brasileiros (2001), Algumas Perguntas sobre 
Dança e Educação (2010), Práticas Somáticas em Dança: Body-Mind Centering™ em Criação, Pesquisa e 
Performance (2019), entre outros. 
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HISTORIOGRAFIA DA DANÇA: TEORIAS E MÉTODOS 
Rafael Guarato (Org.), Ed. Annablume, 2018
Conversa com autores: Rafael Guarato (GO), Beatriz Cerbino (RJ) e Arnaldo Alvarenga (MG)
28 de maio, 20h, YouTube

A obra oferece diferentes procedimentos e correntes de pensamento sobre história da dança. 
Textos e autores: Ocultações e Revelações da Primeira Pessoa: Os Diários de Bronislava Nijinska’s – Lynn 
Garafola | Dança, Dinheiro e Mercado: A Economia da Dança pelo Viés Historiográfico – Rafael Guarato | 
Serge Lifar e os Discursos Entreguerras do neoclassicismo francês (1930-1939) – Mark Franko | Biografias, 
Autobiografias, Perfis Biográficos e Histórias de Vida: Reflexões sobre Fontes para uma Historiografia da 
Dança – Arnaldo Alvarenga | Memórias do Presente, Ficções do Passado – Susana Tambutti e Maria 
Martha Gigena | Historiografia Dançada: Escritas Memoriais a Partir da Dança do Cisne – Andréia Nhur 
| Histórias de Si: Outros Modos de Inventar-se em Dança – Rosa Primo | Autoria como Dramaturgia no 
Corpo – Beatriz Cerbino e Paola Scchin Braga | Dança, História, Psicanálise – Marcio Pizarro Noronha.

RAFAEL GUARATO é historiador da dança e professor do curso de graduação em dança e do Programa 
de Pós-Graduação em Artes da Cena da Universidade Federal de Goiás (UFG). Autor de artigos 
publicados em diferentes periódicos internacionais e dos livros Dança de Rua: Corpos para Além do 
Movimento (2008) e Ballet Stagium e a Fabricação de um Mito (2019).

BEATRIZ CERBINO é professora da Universidade Federal Fluminense, no curso de graduação em 
produção cultural e no Programa de Pós-Graduação em Estudos Contemporâneos das Artes. É pes-
quisadora do INCT Proprietas, pesquisadora colaboradora da Rede Ibero-Americana de Videodança, e 
pesquisadora do TEPe - Technologically Expanded Performance. Tem publicações na área de história 
da dança, dança para a tela e autoria em dança.

ARNALDO ALVARENGA é formado em dança pelo Trans-Forma Centro de Dança Contemporânea 
e em leitura corporal (fisiognomonia) pelo Núcleo de Terapia Corporal, ambos em Belo Horizonte. 
Graduado em geologia (UFMG); mestre e doutor em educação (UFMG). É professor associado dos 
cursos de graduação em teatro e de dança (UFMG) e da Pós-Graduação em Artes (UFMG). Tem livros e 
artigos publicados. Desenvolve pesquisas na área de estudos corporais, memória e história da dança.

__
Adquira o livro aqui.    
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REPRESENTATIVIDADE E FORTALECIMENTO 
DAS SETORIAIS DE DANÇA EM SANTA CATARINA
Mediação: Maxwell Sandeer Flor (SC)
Com Elton Gomes (SC), Karin Serafin (SC) e Paola Zonta (SC)
25 de maio, 19h, YouTube

Discussão sobre estratégias para a ampliação da representatividade, bem como, para o fortalecimento 
das Setoriais de Dança no estado de Santa Catarina.

Parceria: Aprodança e Setorial Dança SC

MAXWELL SANDEER FLOR é graduado em educação física na Universidade do Extremo Sul Catarinense 
- Criciúma (Unesc); especialista em dança e consciência corporal (Gama Filho); MBA Gestão de Projetos 
(Unesc). Coreografou o Grupo The Laws, União Dança de Rua e a Cia. de Dança Unesc. Coordenou o Boi 
de Mamão do Laranjinha e da AFASC. Foi presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais de 
Criciúma. É produtor cultural, brincador e voluntário do Boi de Mamão da Unesc; voluntário da Casa 
do Hip-Hop de Criciúma; presidente da Associação Dança Criciúma e da Associação de Profissionais 
de Dança de Santa Catarina. Conselheiro Estadual de Cultura (2019/21).

ELTON GOMES é conselheiro municipal de cultura representando a cadeira da dança na cidade de 
Blumenau. Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Blumenau (2017/19 e 2019/21). 
Folclorista e coordenador do Grupo Folclórico Gartenstadt de Blumenau. Vice-presidente Instituto 
de Artes Integradas de Blumenau (Inarti), responsável pelos festivais Festfolk e Fenatib, realizados 
em Blumenau.

KARIN SERAFIN é formada em artes visuais na Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) 
e em consultoria de moda no Senac. Integra o Grupo Cena 11 Cia. de Dança desde sua fundação, 
atualmente nas funções de assistente de direção e produção. Está no segundo mandato como re-
presentante da Setorial de Dança de Florianópolis no Conselho Municipal de Política Cultural de 
Florianópolis (CMPCF). Como artista independente foi coreógrafa e intérprete dos trabalhos Eu Faço 
uma Dança que a Minha Mãe Odeia, Parte da Paisagem e ECO.

PAOLA ZONTA é profissional da dança e produtora cultural. Pós-graduada em dança e consciência 
corporal, graduada em administração, com formação em balé clássico e nos Grades da Royal Academy 
of Dance de Londres. Diretora do Experimental de Dança de Pinhalzinho e do Centro de Arte de Paola 
Zonta. Foi contemplada em editais culturais e é pioneira na criação de espetáculos para circulação 
na região Oeste de Santa Catarina.
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PROCESSOS DE INTERNACIONALIZAÇÃO: 
TRA JETÓRIAS E ABORDAGENS DE FESTIVAIS BRASILEIROS
Mediação: Marta Cesar (SP)
Com Adriana Banana (MG), Cristina Castro (BA), Ernesto Gadelha (CE), 
Ederson Lopes (SP) e Mirtes Calheiros (SP)
26 de maio, 19h, YouTube

Em meio ao fenômeno da globalização, como a dança pode expandir seus limites e empreender 
junto ao mercado internacional? Quais as possíveis parcerias estratégicas, os modos de entrada, as 
dificuldades encontradas nesse processo?

ADRIANA BANANA é curadora, artista da dança e multimeios, produtora e pesquisadora. Doutoranda 
na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (USP). Bacharel em filosofia (UFMG), 
Mestre em dança (UFBA), especialização em dança pela Trisha Brown Dance Company (NY-EUA)/Bolsas 
APartes (Capes-MEC) e especialização em neurociências da aprendizagem (Uninove). Idealizadora, 
curadora e coordenadora do Fórum InterNacional de Dança (FID) criado em 1996. Atua como artista da 
cena desde 1989. Cofundou a Cia. de Dança Burra (MG), trabalhou com Alain Platel/Las Ballets C. de La 
B. (Bélgica). Em 1996, cofundou a associação Clube Ur=H0r. Recebeu prêmios como Prêmio Associação 
Paulista de Críticos de Arte (APCA/2011); Bolsas Vitae de Artes 2000; Itaú Rumos Dança 2003/2004, 
2009/2010; Medalha da Inconfidência do Governo de Minas Gerais (2005). 

CRISTINA CASTRO é gestora cultural, coreógrafa, dançarina e atriz. Coordenadora da área de plane-
jamento, projetos e sustentabilidade do Teatro Vila Velha. Licenciada em dança (UFBA). Fundadora, 
diretora e curadora artística do Vivadança Festival Internacional (2007) e da plataforma Criações em 
Dança (2021). Premiada pela Unesco com o Prize for the Promotion of the Arts e pelo Ministério da 
Cultura do Brasil / Funarte com o Troféu Mambembe. Como dançarina profissional trabalhou em grupos 
independentes e no Balé Teatro Castro Alves. Fundou em 1998 no Teatro Vila Velha a Cia. Viladança. 
Em parceria com Arts Foudation/Joanna Lesnierowska e o Culture.pl criou o projeto Yanka Rudzka com 
ações no Brasil e na Polônia. Colaborou na coprodução do projeto Medo/Agnst, do coreógrafo alemão 
Ben Rieper e artistas do Brasil, EUA e Alemanha.

EDERSON LOPES é formado em artes visuais. Ator, bailarino e performer da Cia. Artesãos do Corpo 
desde 1999. Instrutor de hatha yoga desde 2015. Artista da dança, pesquisa o corpo a partir de uma 
abordagem oriental através de práticas corporais e estudos teóricos e filosóficos. Produtor cultural e 
pesquisador com foco em dança contemporânea e arte urbana. Criador e diretor de produção do Visões 
Urbanas – Festival Internacional de Dança em Paisagens Urbanas que já contou com artistas dos Estados 
de Alagoas, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Bahia e de outros países como Argentina, Uruguai, 
Cuba, Portugal, França, Bélgica, Japão, Moçambique, Ucrânia, Espanha, Turquia, EUA e Alemanha. 

ERNESTO GADELHA é diplomado em pedagogia da dança pelo Instituto de Danças Cênicas de Colônia, 
graduado em licenciatura em dança pela Universidade Federal do Ceará (UFC), pós-graduado em 
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dança contemporânea pela Folkwang Hochschule (Alemanha) e mestrando em educação na UFC. 
Atua como professor de dança há mais de 25 anos. Atua como gestor, artista e curador, tendo exercido 
por quase 20 anos as funções de curador e diretor artístico-pedagógico da Bienal Internacional de 
Dança do Ceará. Coordena a Coordenadoria de Conhecimento e Formação da Secretaria da Cultura 
do Estado do Ceará, onde, como servidor, exerce também a função de analista de cultura/dança.

MIRTES CALHEIROS é socióloga, bailarina e pesquisadora do movimento. Diretora da Cia. Artesãos do 
Corpo/Dança-Teatro. Coordenadora artística do Visões Urbanas – Festival Internacional de Dança em 
Paisagens Urbanas. Praticante de do-ho e seita-ho com o mestre Toshi Tanaka há 12 anos. No início 
de 2020 realizou a residência Estranhos Seres Nebulosos e Ilusórios em Washington DC – EUA, com 
alunos da George Washington University. Integra o Knyokay – grupo de estudos da cultura japonesa 
orientado pelo professor Michiko Okano. Estudou com mestres do butô Akira Kasai e Yoshito Ohno 
e fez aulas de teatro nô com a Escola Kaga-Hosho. 

MARTA CESAR é diretora e curadora das 11 edições realizadas do Festival Múltipla Dança (2006-
2021). Graduada em Direito pela Faculdade de Direito da USP (Largo São Francisco) em 1985, seguiu 
a carreira artística que já desenvolvia como bailarina no Balé da Cidade de São Paulo. Especialista 
em Dança Cênica (Udesc), atuou em diversas funções na área cultural, especialmente na área da 
dança e da música na esfera nacional e internacional. Durante 20 anos no estado de Santa Catarina, 
desenvolveu funções na área da produção cultural, atividades pedagógicas, acadêmicas e artísticas, 
atuando, inclusive, na área política. Mudou-se para São Paulo, sua terra natal, no ano de 2017 e, 
desde então, atua como autônoma na formatação e produção de projetos na área cultural e social 
e como parecerista em projetos culturais municipais, estaduais e nacionais.
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PARCERIA COM O DANÇ A EM FOCO – 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE VÍDEO & DANÇA
24 a 30 de maio, YouTube
Disponível durante todo o período do Festival 
Múltipla Dança

PROGRAMA 1 

I.M.P.E.R.M.A.N.E.N.C.E
Sem nossos adereços familiares, enfrentamos apenas 
nós mesmos, uma pessoa que não conhecemos, um 
estranho enervante com quem vivemos o tempo todo, 
mas nunca realmente quisemos nos encontrar. Não 
é por isso que tentamos preencher cada momento 
do tempo com barulho e atividade, mesmo chato ou 
trivial, para garantir que nunca fiquemos em silêncio 
com esse estranho por conta própria?
_Sogyal Rinpoche, o livro tibetano da vida e da 
morte.

Diretora, escritora e produtora: Sada Mamedova

OH BOY!
Baseado na peça de dança Oh Boy!, por Antonin 
Rioche “Solidão. Para alguns de vocês, a palavra 
pode não ser muito familiar, mas o sentimento, 
você conhece muito bem.”

Adaptação: Antonin Rioche e Hadi Moussally
Diretor: Hadi Moussally
Coreografia: Antonin Rioche
Produção: h7o7Films e Antonin Rioche
Dançarino e voz: Benjamin Behrends
DoP e pós-produção: Olivier Pagny
Design de som: Niels Plotard
Estilista de moda: Marie Scirocco
Designer de moda: Sean Suen e Hed Mayner

SCIOGLILINGUA
O que uma voz pode fazer? Pode dançar, voar, 
pular, chorar. Deixe-nos apresentar uma série de 
trava-línguas para mostrar os gestos da voz junto 
com a música do corpo.

 M OS T R A D E V I D EO DA N Ç A
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Scioglilingua é um breve estudo sobre a simpli-
cidade: uma voz emergindo no silêncio é como 
uma pequena luz zombando da escuridão.

Diretora, editora: Antonella Barbera
Diretor: Fabio Leone
Roteiro: Antonella Barbera e Fabio Leone
Produtores: Antonella Barbera e Fabio Leone
Intérprete: Salvatore Romênia
Compositor, vocalista, arranjador: Rita Botto

DISPLACED
Pessoas caem na água, totalmente vestidas com 
trajes de escritório. Eles se movem tentando en-
contrar orientação, fluem, cuidam e, então, lutam 
por ar uns contra os outros. Eles estão submer-
sos em um ambiente que é removido de nossa 
realidade diária, associando sonhos cintilantes 
de contos de fadas e visões de afogamento ao 
mesmo tempo.

Intérpretes: Abe Mijnheer, Agustin Rodriguez Beltran, 
Flora Spang, Gaelle Mong, Ilya Krouglikov, Maria 
Mantia, Sarah Buono-Fredette
Câmera, edição, som, música, figurino e produção: 
Bettina Hoffmann

SOURCE
Uma jornada interior em busca da origem de uma 
identidade que não seja afetada pela mutabilidade 
da existência.

Direção e coreografia e intérprete: Guido Sarli
Produção: Tommaso Cassinis e Guido Sarli
Diretor de fotografia: Tommaso Cassinis
Música: Pablo Esbert Lilienfeld
Design gráfico: Manuel Rodriguez
Edição: Guido Sarli

DIFFERENT DIRECTIONS
Direções diferentes é um curta-metragem de 
dança sobre dois personagens que se encontram 
em um lugar surreal. Eles se conectam por meio 
da linguagem da dança.

Direção: Jasmin Luu
Intérpretes: Aleksandra Kovacevic e Paulo Lando
Diretor de fotografia: Arend Krause

4
Curta-metragem experimental de música e dança 
que leva o público a um espaço de pesquisa para 
identificar a fonte de equilíbrio e proporções nas 
formas de arte combinadas. Dois pianistas e dois 
dançarinos viajam juntos em uma busca retro-
-futurística por conhecimento através da pulsação 
e do ritmo, e colocando o piano como uma mesa 
de operação comum para sua interação.

Direção: Mariana Palacios e Adrián del Arroyo
Música: Juan J. Ochoa e Mariana Palacios
Som: Magnus Windo Mix & Master: Pau Escutia
Coreografia: Adrian del Arroyo
Intérpretes: Sabine Groenendijk e Benjamin Behrends
DoP: Anders Larsson
DoP assistentes: Mia Kaasalainen e Jessica Skogsberg
Edição: Peter Hein Coloista: Peter Hein e Attila Urban
Gráficos: Daniel James
Figurinista: Adrian del Arroyo
Figurino: Olga Crimmins
Maquiagem e cabelo: Agnes Duvander
Consultores: Dr Marialivia Bernardi e Neha Shah
Produção: Mariana Palacios e Stream Movement
Patrocínio: Göteborgs Stad, Kickstarter Crowdfunding, 
Serneke

ANTITEMPO
A luz do sol ondula estranha, é uma ilusão de 
tempo. A razão e o olho pensam coisas diferentes. 
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Duas lentes contrárias, num minuto se vê muito 
mais tempo que um minuto, e depois tempo es-
tendido e ao contrário. O filme se põe frente a 
duas reflexões diferentes, duas lentes de tempo.

Filme, fotografia e color: Cisco Vasques
Concepção e interpretação Fabiano Nunes
Trilha sonora original: Du Gomide
Produção: Dani Phantom
Câmera: Black Magic Pocket Cinema 4k
Edição: Da Vinci

REVERB
Narrativa poética visual e sonora que aborda o 
que existe de real entre os corpos e o espaço que 
os cerca. De forma atemporal a polaridade dos 
corpos questiona significados, convida a descobrir 
o invisível e com ele o fator distorcido da relação 
espaço-tempo.

Direção: Ana Paula Mathias
Coreografía: Mario Lopes e Malu Avelar
Trilha sonora: Erica Navarro
Gravação e mixagem: Adonias Souza Júnior
Desenho sonoro: Ruben Valdes
Intépretes: Mario Lopes e Malu Avelar

HANDS TALK
Ensaio com as mãos em um estacionamento

Dançarina e criadora: AlenaTsss
Câmera: Vera Afanasyeva
Edição: Evgeniy Chausov
Música: Façanha Cream Soda. Saluki, Nick Rouze

PROGRAMA 2 

FLOOR FALLS
Uma mulher se levanta, respira fundo e se move. 
Arqueando-se para trás, estendendo-se mais do 
que parece possível, ela dá um passo à fren-
te, subindo na ponta do dedo do pé e passando 
pela soleira. Vemos escuridão, então ela aparece. 
Girando e girando, a câmera e ela dançam em 
torno uma da outra. Ela suspende ou o chão caiu?

Diretores: Jennifer Paterson, Lewis Gourlay, Abby 
Warrilow
Performer: Freya Jeffs
Diretor de fotografia: Andrew Begg

BREATH
O momento de trégua ou agitação? Liberar a 
mente ou lutar com os pensamentos?
O filme de animação criado de forma tradicional 
pintando sob a câmera.

Direção e roteiro: Aneta Siurnicka
Música: Kacper Krupa
Supervisão artística: Piotr Muszalski e Paulina Wyrt

TABULA RASA
Tabula Rasa encapsula um momento no tempo, 
um lugar de limbo, um estado de espírito. Por 
meio do movimento, da imagem e da música, 
transmite uma gama de emoções provenientes 
de noções de imobilidade, perda e esperança. 
Projeto iniciado durante o bloqueio covid-19, di-
rigido remotamente e filmado no local.

Direção e edição: Nicola Hepp
Intérprete: Tatiana Śpiewak
Câmera: Jeremi Śpiewak
“”Allt Varð Hljótt”” roteiro: Olafur Arnalds
© Published: Arnalds, Olafur
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Administração: Kobalt Music Publishing Ltd
Agradecimentos: Sven Hasenjäger, Giulio Mauchigna, 
Louis Grant e Ólafur Arnalds

MONOCHROME TRILOGY / BLACK
A cor é um componente essencial dos códigos 
sociais, carregada de significados da memória 
coletiva, elas têm sido uma referência para a 
expressão através do discurso visual, e depen-
dendo do meio social em que são vistas, adquirem 
significados, emocionais, sensíveis, religiosos, 
políticos, históricos, entre outros.
Utilizamos um monocromo para apresentar as 
transformações visuais de Black, onde propomos 
a imensidão do feminino, destacando a sobrieda-
de e a sensualidade, num espaço infinito onde é 
possível fazer uma introspecção no escuro.

Direção e fotografia: Fausto Jijón Quelal
Coreografia e interpretação: Sonia Jimenez
Edição e iluminação: AR
Música: Rene Buendía

Roteiro: Irina Marcano e Humberto Granados
Produção: Irina Marcano, Humberto Granados e 
Yohana Yáñez

TORMETANGO
Uma clássica canção de tango dos anos 30 cha-
mada Tormenta (tempestade) é o cenário perfeito 
para este casal de dançarinos em uma salina na 
Argentina.

Diretor, roteiro e interprete: Rodrigo Pardo
Bailarina: Rosalie Wanka

THE OTHER SIDE
Uma história de sentimentos de solidão que se 
perseguem de um lado ao outro das paredes, na 
linha de grandes peças de repertório (Ludwig van 
Beethoven) ou de música escrita para a ocasião 
(de Fabio Massimo Capogrosso). Aqui está a deixa 
para a pesquisa coreográfica (de Saul Daniele 
Ardillo) em torno do corpo dos dançarinos, que 
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estão isolados por uma epidemia na primavera 
de 2020, mas podem estar isolados em qualquer 
primavera de sua (e nossa) vida. Sob o olhar e no 
ritmo de edição de Valeria Civardi. Com as suges-
tões de um quadro de Luisa Rabbia, evocativo e 
material ao mesmo tempo.

Direção: Valeria Civardi
Coreografia: Saul Daniele Ardillo
Dramaturgia: Simone Giorgi Escritor
Roteiro e conceito: Saul Daniele Ardillo e Simone Giorgi
Produção: Aterballetto / Fondazione nazionale della 
danza – La Toscanini

MAMI ORIGAMI
Inspirado na arte japonesa de Origami, o curta-
-metragem ecoa a geometria e sua complexidade 
de dobramento. Coreografado e interpretado por 
Emmanuelle Lê Phan (Tentacle Tribe) acompanha-
da pelas dançarinas Victoria Mackenzie e Marie-
Reine Kabasha, os movimentos do trio evoluem 
da simplicidade escassa à complexidade extrema.

Direção: Marites Carino
Coreografia: Emmanuelle Lê Phan
Canadá, 2018

BACK!
Suporte, equilíbrio, tensão em direção a um equi-
líbrio. Uma alegoria sobre o que está por trás de 
uma ação ou pensamento. A sombra é o campo 
de nascimento das intenções de um encontro 
ocorrendo no espaço “atrás”, entre o visível e o 
invisível, em uma regulamentação diligente e em 
busca de estabilidade.

Direção: Gaetano Maria Mastrocinque
Coreografia: Leonardo Lambruschini
Itália, 2018

VD01.6
O tema é a busca pelo conhecimento e a prática 
da arte sem possibilidade de conclusão. Exposição 
e variação, integrando o erro e uma visão frag-
mentada da realidade. Repetição como estrutura 
composicional (processo de busca), o caminho 
para Ithaca (Kavafis) com o corpo em diálogo 
com um não-lugar (Auge).

Direção: Kepa Landa
Coreografia: Marta Botana
Espanha, 2018

TODOS OS PONTOS DA CURVA
A obra abre espaço para o movimento imper-
manente. Dizemos impermanente como quem 
diz sem rumo, sem norte, sem prumo. O diálogo 
entre a dança e a montagem ocorre em meio a 
suspensão. Na fuga da inércia e na busca pelo 
constante recomeço.

Direção: Francisco Miguez
Coreografia: Bibi Dória
Brasil 2019 (7’18”)

FLOW

Direção e Coreografia: Didier Mulleras
França, 2019

PROGRAMA 3 

FALLING
A obra não dura mais do que dois minutos; o breve 
tempo é, no entanto, a culminância de horas e 
horas de trabalho físico à procura daquele gesto 
profundamente filosófico e metafísico em sua 
simplicidade: cair.
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Direção: Cem Yiğit Üzümoğlu
Coreografia: Cem Yiğit Üzümoğlu e Andres Santos
Co-diretor: Andres Santos
Designer de som: Sam Alty
Música: Cem Yiğit Üzümoğlu
Editor: Peter Kotrha
Turquia/Polônia, 2016

PILGRIMAGE
A peregrinação – Pilgrimage – se liga a uma 
experiência humana de renovação; aqui, nove 
performers atravessam estradas áridas e campos 
iluminados pela lua, criando com seus gestos 
e vozes sofisticadamente simples uma jornada 
comunal.

Diretor, escritor e produtor: Marlene Millar
Coreógrafo, escritor e produtor: Sandy Silva
Arranjo vocal: Jean Frechette e Sandy Silva
Intérpretes: Andrew Bathory, Sonia Clarke, David 
Cronkite, Dominic Desrochers, Afia Douglas, Hélène 
Lemay, Kimberly Robin, Sandy Silva e Bobby 
Thompson
Cinematografia: Geoffroy Beauchemin
Segunda câmera: Peter Krieger
Edição: Jules De Niverville
Design de som: Félix Boisvert
Canadá, 2017

SALT WATER
Um mar de corpos: Salt Water tinge a forma hu-
mana de azul e reencontra os ritmos do oceano 
no mover dos corpos, no passar da câmera e no 
cortar da edição. Multiplicados, misturados e 
parciais, os corpos simultaneamente são as cor-
rentezas e movem-se por elas.

Direção: Abe Abraham
Coreografia: Abe Abraham
Intérpretes: Daniel White, Jake Warren, Caitlin 
Abraham e Izabela Szylinska

Companhia: Abanar
Música: Phillip Glass
Diretor de fotografia: Frankie DeMarco
Editor: Abe Abraham
Produção: Abanar, Inc.
Estados Unidos, 2017

PLEASE YES: ÉTUDE AUX APPUIS
Béatrice e Jasmine são mãe e filha. A peça fala 
do apoio, de suas separações e encontros.

Direção: Blas Payri
Coreografia: Jasmine Morand
Dança: Jasmine Morand e Béatrice Morand
Vídeo & Música: Blas Payri
Suíça/Espanha, 2018

IN LONDON
Uma viagem pelas ruas da cidade. Descobrimos 
nove bailarinos improvisando em lugares dife-
rentes, compartilhando seu humor, sua dança, 
sua personalidade e revelando a cada vez uma 
faceta da cidade. É um convite a ser levado pelo 
movimento e celebrar a espontaneidade.

Direção: Thibaut Ras
Coreografia: Amy Bell, Jordan Douglas, Désirée 
Ballantyne, Ian Garside, Mina Aidoo, Joel O’Donoghue, 
Lorea Burge Badiola, Botis Seva e Ben McEwen
Bailarinos: Amy Bell, Jordan Douglas, Désirée 
Ballantyne, Ian Garside, Mina Aidoo
Joel O’Donoghue, Lorea Burge Badiola, Botis Seva e 
Ben McEwen
Música, câmera, edição: Thibaut Ras
Cinematografia: Thibaut Ras e Marie Pons
Produção: All we can do
França, 2017

__
Conheça o site do Dança em Foco. 

http://dancaemfoco.com.br/
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Direção, coordenação de programação e curadoria: Jussara Xavier e Marta Cesar
Produção executiva: Gisele Martins
Design gráfico e mídia eletrônica: Paula Albuquerque
Ilustração: Fabio Dudas, sobre fotografia de Arnaldo J. G. Torres (Miriam Druwe - Cia. Druw) 
Trilha do teaser/vinheta: Fabio Dudas
Assessoria de imprensa: Néri Pedroso
Fotografia e vídeo: Cristiano Prim
Operação de streaming: Casarinha (Dimi Camorlinga e Luiza Pimenta)  
Tradução e interpretação em Libras: Danielle Sousa e José Ednilson Gomes de Souza Júnior
Articuladoras: Jussara Xavier, Marta Cesar, Néri Pedroso e Paula Albuquerque
Agradecimentos: Ana Francisca Ponzio, Elke Siedler, Regina Levy e Sandra Meyer

Informações e inscrições 
multipladanca.art.br

facebook.com/festivalmultipladanca
instagram.com/festivalmultipladanca
youtube.com/festivalmultipladanca

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE DANÇA CONTEMPORÂNEA

http://www.multipladanca.art.br
http://www.facebook.com/festivalmultipladanca
http://instagram.com/festivalmultipladanca
http://youtube.com/festivalmultipladanca


APOIO

Projeto realizado pelo Governo do Estado de Santa Catarina, por 
meio da Fundação Catarinense de Cultura (FCC), com recursos do 
Prêmio Elisabete Anderle de Apoio à Cultura ∕ Artes – Edição 2020.
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