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Mari Paula é coreógrafa, performer e 
gestora cultural. 


É formada em dança moderna e ballet clá
ssico pela Escola Municipal de Bailado de 
São Paulo, bacharel em Artes Cênicas pela 
Faculdade de Artes do Paraná, especialista 
em Artes Híbridas pela Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná e mestre 
em Estudios Latinoamericanos: Cultura y 
Gestión pela Universidad de Granada.


Como intérprete integrou companhias públicas de dança contemporânea, das 
quais se destaca o Balé Teatro Guaíra e na atualidade desenvolve seus 
trabalhos como coreógrafa e performer.

Atualmente trabalha como artista independente e como docente ministra 
cursos de dança contemporânea em Universidades e Centros de Dança da 
América Latina e Europa.


Recebeu prêmios e menções em trabalhos como ´Zordino e Ladico´ (Menção 
como melhor diretora e melhor espetáculo - Prêmio Troféu Gralha Azul 2013), 
´Retrópica´ (Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna 2015) e ´Devórate´ (co-
produção Funarte - Iberescena 2019).



 

DEVÓRATE 
de MARI PAULA (BRASIL) e REBECA GARCÍA (ESPANHA)

SOLO DE DANÇA CONTEMPORÂNEA comtemplado 
pelo Programa Iberescena e Mecenato Subsidiado 
de Curitiba. Estreou em setembro de 2019 na cidade 
de Santander (ESP) e realizou apresentações nas 
cidades de Valencia e Granada (ESP) e Curitiba e 
Recife (BR) 

https://vimeo.com/357243054 

      

IMAGENS ANJANA GUERRAS 
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«A veces viendo películas 
de ciencia ficción nos ima-
ginamos cómo podría ser 
el apocalipsis; pero yo ya 
pienso que estamos vivén-
dolo, que el apocalipsis es 
ahora», advierte la perfor-
mer y gestora cultural bra-
sileña Mari Paula, que hoy 
preestrenará, a las 19.00 
horas, en el campo de Deu-
losal, su proyecto de danza 
contemporánea Devórate, 
dentro de la cuarta edición 
del festival Eima.  

«Me pareció simbólico 
hacer una performance en el 
campo, pues creo que vol-
ver a la tierra puede ser la 
única solución frente a tan-
ta crisis», justifica la artista, 
quien conoció a Ma-
riantònia Oliver, bailarina 
y coreógrafa que organiza 
esta cita, a través de su 
proyecto Las Muchísimas, 
un «trabajo muy profundo 
y necesario». «A partir de 
ahí me puse en contacto 
con ella y, desde hace unos 
meses, estuvimos hablando 
sobre la posibilidad de tra-
er Devórate a esta edición 
del festival. Además, esta-
ba buscando espacios de 
creación para realizar resi-
dencias artísticas y pude 
venir a Maria de la Salut», 
agrega.  

«En Devórate investigo, a 
través del cuerpo, la estéti-
ca postapocalíptica. La vo-
luntad de investigar el fin 
del mundo nace de la nece-
sidad de visibilizar temas 
como el consumo incons-
ciente del plástico, la pro-

ducción desenfrenada de 
basura, las nuevas tecnolo-
gías usadas para el control 
social o la crisis hídrica. 
Como una pieza no puede 
abarcar todo, hago una es-
pecie de recorte que disec-
ciona todas esas cuestiones 
de la existencia y la resis-
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Alfred Hitchcock cumpliría 
hoy 120 años. Uno de los 
mayores genios de la histo-
ria del cine, considerado 
como el gran maestro del 
suspense, sigue siendo 
considerado como un dios 
del thriller psicológico.  

Sus inicios en la época 
del cine mudo dejaron per-
las como El enemigo de las 
rubias, en la que comenzó a 
labrar su peculiar capaci-
dad para generar escenas 
de alta tensión. Además, la 

cinta es recordada por ser 
la primera ocasión en que 
el director hizo acto de pre-
sencia en la pantalla, una 
seña que se convertiría en 
característica de su fantás-
tico cine. 

5ISJMMFST�
Antes de dar el gran salto a 
Hollywood, Hitchcock ya 
dejó dos de los mejores 
thrillers británicos de la 
historia, que son 39 escalo-
nes y Alarma en el expreso, 
con elementos tan recu-
rrentes de su cine como el 

espionaje y la confusión de 
identidades.  

Durante su etapa en 
EEUU se vio al Hitchcock 
más brillante y no pudo co-
menzar esa andadura con 
mejor pie que con un clási-
co en toda regla como Re-
beca (1940), una película 
protagonizada por Lauren-
ce Olivier y Joan Fontaine. 

Nominado al Óscar en 
cinco ocasiones como me-
jor director, una de ellas 
por Psicosis –por la que el 
asesinato de Marion Crane 
se convirtió en un referen- "MGSFE�)JUDIDPDL�FM�NBFTUSP�EFM�TVTQFOTF�
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tencia del cuerpo huma-
no», apunta Mari Paula so-
bre este montaje, proyecto 
ganador del programa Ibe-
rescena 2019. 

«Esta performance fue 
creada para degradarse en 
450 años sobre la gran por-
ción de basura del Pacífico, 
donde el plástigo se tragó 
el futuro. Chatarra de la 
humanidad, una mujer fue 
transformada en proletaria 
digital tras la crisis y se co-
me a sí misma en busca del 
placer del cuerpo colectivo 
que perdió antaño», reza la 
sinopsis de Devórate, que 
puede encontrarse en la 
web de la artista (www.ma-
ripaula.com). 

*OWFTUJHBDJÑO�
«Para poder llegar al estre-
no con una pieza sólida ha-
ce falta un concienzudo 
trabajo de investigación», 
insiste Mari Paula, que ha 
realizado hasta siete resi-
dencias en distintos cen-
tros de creación en España 
y Brasil, como el Centro 
Canal o el Espacio Nigredo 
(Madrid) y Carme Teatre 
(València) y realizará sus 
últimas residencias en el 
Graner de Barcelona y en 
el Palacio de Festivales de 
Cantabria. La producción 
de Devórate cuenta con la 
colaboración de profesio-
nales de la danza, la ilumi-
nación, la música o la foto-
grafía como Rebeca García, 
Janet Novás, Leonarda 
Glük, Reinaldo Ribeiro, Ri-
cardo Nolasco, Carlos Mo-
lina, Jaime Peña y Adrián 
Torices.
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El jurado del concurso 
para la dirección gene-
ral de Arts Visuals del 
Ajuntament de Palma, 
figura que gestionará el 
Casal Solleric y el CAC 
Palma, comenzó a tra-
bajar ayer en la valora-
ción de los proyectos 
presentados a esta con-
vocatoria, que se cerró 
el pasado 2 de agosto. 
Según pudo saber ayer 
este diario, Cort nom-
brará este cargo en la 
próxima Junta de Go-
vern, que se celebrará el 
4 de septiembre. 

Un total de once per-
sonas aspiran a hacerse 
con esta plaza en el que 
es el único concurso pú-
blico convocado por 
una institución en esta 
legislatura, en este caso, 
por el área de Cultura 
de Cort. No ha ocurrido 
igual con la dirección 
del Teatre Principal de 
Palma o la gerencia del 
Institut d’Estudis Ba-
leàrics (IEB), escogidas 
‘a dedo’ y que ocupan 
Josep R. Cerdà y Mateu 
Malondra, respectiva-
mente.
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te–, solo recibió el recono-
cimiento de la Academia 
de Hollywood con la esta-
tuilla honorífica en 1968 de 
manos de Robert Wise.  

*OGMVZFOUF 
Más allá de premios, el 
gran Truffaut aseguraba, 
incluso, que Hitchcock se 
encontraba al nivel de ar-
tistas como Kafka, Dostoie-
vski o Edgar Allan Poe a la 
hora de describir la ansie-
dad del hombre. Desde 
David Fincher, pasando 
por Martin Scorsese, e in-
cluso David Lynch, las re-
ferencias al cine de Hit-
chcock se suceden a día de 
hoy en tramas que convier-
ten al espectador en voye-
rista, con falsos acusados, 
víctimas rubias e identida-
des dobles.



ESCAMBO 
de MARI PAULA

'Escambo' é um trabalho criado para espaços abertos que, 
através de uma coreografia de dança contemporânea, 
experimenta o universo do artista plástico tropicalista 
Helio Oiticica. O trabalho ocupa a rua com o desejo de 
libertar a cor no espaço. Projeto realizado com o incentivo 
do Profice (Paraná) e Santander Creativa (Espanha) 

https://www.maripaula.com/escambo 

     IMAGENS AMAURI MARTINELI 

https://www.maripaula.com/escambo
https://www.maripaula.com/escambo
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Santander acogerá La Reunión en
Danza con un taller y tres compañías
emergentes
Martes, 25 diciembre 2018, 08:42

'Escambo', una búsqueda dramatúrgica y coreográfica errante, pieza de Mari Paula. / FSC

El proyecto reconocido en el programa de ayudas 'Tan
cerca', junto a Bilbao y Gijón, abrirá el 12 de enero su
cuarta edición con el bailarín australiano Robert
Jackson

La danza, uno de los lenguajes y terrenos artísticos que se han potenciado
con más fuerza en los últimos años, regresa en el arranque de 2019 como
referencia cultural. La denominada Reunión en Danza (RED), proyecto que
nació en 2016 para poner en contacto a coreógrafos, asociaciones,
profesionales del sector y público, abrirá el próximo día 12 de enero



RESIDENCIA NAVE - FUNARTE 
De MARI PAULA (BRASIL) e ALEXANDRA MABES (CHILE)

http://nave.io/2019/10/nave-con-el-apoyo-del-mincap-apoya-programas-de-residencia-cruzada-con-
brasil-y-cuba
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http://www.funarte.gov.br/danca/funarte-e-ministerio-da-cultura-do-chile-promovem-
intercambio-na-area-de-danca/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=funarte-e-ministerio-da-cultura-do-
chile-promovem-intercambio-na-area-de-danca

http://www.funarte.gov.br/danca/funarte-e-ministerio-da-cultura-do-chile-promovem-intercambio-na-area-de-danca/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=funarte-e-ministerio-da-cultura-do-chile-promovem-intercambio-na-area-de-danca
http://www.funarte.gov.br/danca/funarte-e-ministerio-da-cultura-do-chile-promovem-intercambio-na-area-de-danca/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=funarte-e-ministerio-da-cultura-do-chile-promovem-intercambio-na-area-de-danca
http://www.funarte.gov.br/danca/funarte-e-ministerio-da-cultura-do-chile-promovem-intercambio-na-area-de-danca/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=funarte-e-ministerio-da-cultura-do-chile-promovem-intercambio-na-area-de-danca
http://www.funarte.gov.br/danca/funarte-e-ministerio-da-cultura-do-chile-promovem-intercambio-na-area-de-danca/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=funarte-e-ministerio-da-cultura-do-chile-promovem-intercambio-na-area-de-danca
http://www.funarte.gov.br/danca/funarte-e-ministerio-da-cultura-do-chile-promovem-intercambio-na-area-de-danca/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=funarte-e-ministerio-da-cultura-do-chile-promovem-intercambio-na-area-de-danca
http://www.funarte.gov.br/danca/funarte-e-ministerio-da-cultura-do-chile-promovem-intercambio-na-area-de-danca/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=funarte-e-ministerio-da-cultura-do-chile-promovem-intercambio-na-area-de-danca
http://www.funarte.gov.br/danca/funarte-e-ministerio-da-cultura-do-chile-promovem-intercambio-na-area-de-danca/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=funarte-e-ministerio-da-cultura-do-chile-promovem-intercambio-na-area-de-danca
http://www.funarte.gov.br/danca/funarte-e-ministerio-da-cultura-do-chile-promovem-intercambio-na-area-de-danca/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=funarte-e-ministerio-da-cultura-do-chile-promovem-intercambio-na-area-de-danca


RETRÓPICA 
de MARI PAULA (BRASIL e ESPANHA)

SOLO DE DANÇA CONTEMPORÂNEA realizado em 
Curitiba em setembro de 2017, que com base na 
antropofagia cultural aborda o hibridismo existente entre 
alguns elementos da cultura brasileira e da península 
ibérica. Premio Funarte de Dança Klauss Vianna 
2015/2016 - Ministério de Cultura, Brasil. Este espetáculo 
circulou por América Latina, Europa e Africa. 

https://vimeo.com/maripaula 

      

IMAGENS CAYO VIEIRA e HUMBERTO ARAÚJO 
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9/21/2017 Espetáculo “Retrópica” atualiza o Tropicalismo e a Antropofagia na dança – Dança em Pauta

http://site.dancaempauta.com.br/espetaculo-retropica-atualiza-o-tropicalismo-e-a-antropofagia-na-danca/ 1/3

DANÇA EM PAUTA

6 de setembro de 2017, 3:54 AM �  0 �  278

Espetáculos/Shows, Notícias

Espetáculo “Retrópica” atualiza o Tropicalismo e a Antropofagia na
dança

Brasil e Antropofagia cultural. Uma pesquisa de dança contemporânea de iniciativa da artista paulistana Mari Paula discute e

atualiza esses temas em um espetáculo solo cuja concepção “ nal” contará com a colaboração do público curitibano. A obra, que foi

contemplada pelo Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna – edição 2015, chega ao público da capital paranaense com

apresentações a preços populares durante o mês de setembro. O projeto, cuja produção está a cargo da Associação de Bailarinos e

Apoiadores do Balé Teatro Guaíra (ABABTG), ainda conta com o cinas e mostras de processo.

De acordo com a bailarina, performer e diretora Mari Paula, o Brasil não foi “descoberto” por um dalgo navegador e sua caravela. “A

colônia Brasil descendeu de um tratado ibérico que, em sua bula papal, estipulou que o leste de uma linha meridional seria

‘redescoberto’ por Portugal e o oeste dessa mesma linha caria para a Espanha”, defende. Segundo a pesquisadora, os corpos

brasileiros se movem e agem sob essa in uência histórica, o que repercute em uma produção artística nem sempre originalmente

nacional.

Com base na antropofagia cultural, a pesquisa de Retrópica, aborda o hibridismo existente entre alguns elementos da cultura

brasileira e da península ibérica e conta com a colaboração dos curitibanos para se aproximar de uma arte de identidade brasileira.



IRACEMA 236ml 
de LEONARDA GÜCK e SELVÁTICA AÇÕES ARTÍSTICAS (BRASIL)

OBRA TEATRAL contemplada pelo Edital Teatro 
Novelas Curitibanas da Fundação Cultural de 
Curitiba-2014. Obteve circulação nacional através do 
Prêmio Funarte de Teatro Myrian Muniz-2014, 
apresentando-se em cidades como São Paulo, 
Fortaleza e Curitiba. Ainda em 2014 a obra participou 
do Festival de Teatro Galpão Gamboa no Rio de 
Janeiro e obteve crítica positiva. 

www.selvatica.art.br/iracema-236ml 

     IMAGENS TAMÍRIS SPINELLI 

http://www.selvatica.art.br/iracema-236ml
http://www.selvatica.art.br/iracema-236ml




CABARÉ GLICOSE 
de ELENCO DE OURO, SELVÁTICA (BRASIL) e TEATRO IBISCO (PORTUGAL)

OBRA TEATRAL com pesquisa e linguagem 
dos Teatros de Cabaré. Participou em 2015 
do Festival O Bairro i O Mundo, maior 
evento de Arte e Inclusão de Portugal. 
Projeto contemplado com o apoio do 
Edital Conexão Cultura, Ministério da 
Cultura - Brasil. 

www.ibisco.org 

  IMAGENS RAFAEL SIQUEIRA

http://www.ibisco.org
http://www.ibisco.org


Especialistas em provocação, atores atiçaram os portugueses

TEATRO

Coletivo curitibano causa frenesi em
Portugal
Coletivos curitibanos Elenco de Ouro e Casa Selvática provocaram identificação em
Lisboa com Cabaret Glicose

31/01/2015  22h06  Luís Guita, especial para a Gazeta do Povo
Texto publicado na edição impressa de 01 de fevereiro de 2015

O coletivo curitibano Elenco de Ouro, juntamente com artistas da Casa Selvática, estiveram em
Portugal para apresentar Cabaret Glicose e, por onde passaram, não deixaram ninguém indiferente.

Um turbilhão de ideias e emoções foi a marca provocada pelas três apresentações, de 23 a 25 de
janeiro, que realizaram no distrito de Lisboa, mais concretamente na cidade de Sacavém e na
localidade de Apelação.

Com Cabaret Glicose, um espetáculo que, segundo o diretor do Elenco de Ouro, Cléber Braga,
"surgiu do processo de pesquisa sobre a linguagem do cabaret" e onde se "considera a
possibilidade de uma construção singular de identidade cultural em povos colonizados", o público
português reconheceu-se, deu corpo a fantasmas e ultrapassou medos.

Caderno G



RESIDÊNCIA e INTERVENÇÃO URBANA 
que resultou da parceria entre o colectivo 
brasileiro Elenco de Ouro e o colectivo 
espanhol de arquitetura Torreón. Projecto 
subvencionado pelo Fundo de ajudas para 
a r te s cên i c a s i be ro - amer i c anas - 
Iberescena. 

torreonarquitectura.es/proyectos-archive/
cartografias-curitiba-granada/ 

IMAGENS DE LÍDIA UETA

CARTOGRAFIAS CURITIBA-GRANADA  
de ELENCO DE OURO (BRASIL) e TORREÓN (ESPANHA)





PINHEIROS E PRECIPÍCIOS 
de RICARDO NOLASCO e SELVÁTICA AÇÕES ARTÍSTICAS (BRASIL)

ESPETÁCULO TEATRAL baseado na obra de Wilson 
Bueno, que traça uma relação com a história, a 
arquitetura e as visões políticas de Curitiba. Teve 
estréia em 2015 na Curitiba Mostra - Festival de 
Curitiba, com difusão em 2016, pelo Edital Ocupação 
Espaços do Teatro Guaíra e foi considerado um dos 
três melhores espetáculos do 1º semestre de 2016 
pelo crítico teatral Miguel Arcanjo. 

https://www.youtube.com/watch?v=AXINe5fJfjs 

IMAGENS HUMBERTO ARAÚJO E MARCELO ALMEIDA





A SAGRAÇÃO DA PRIMAVERA 
de OLGA RORIZ (PORTUGAL)

OBRA DE DANÇA, estreada pelo Balé Teatro 
Guaíra no ano de 2012 e apresentada nos 
principais eventos de dança do Brasil como 
Festival de Joinville, Festival Internacional do 
Recife, Festival de Goiânia, entre outros. 

www.youtube.com/watch?v=RzCf4ZNy0mA  

www.olgaroriz.com/pecas/a-sagracao-da-
primavera/  

IMAGENS DE CLAUDIO DE ORTE 

https://www.youtube.com/watch?v=RzCf4ZNy0mA
https://www.youtube.com/watch?v=RzCf4ZNy0mA


Destaques

Confira mais sobre a programação de
comemoração dos 45 anos do Balé
Teatro Guaíra:

Amanhã

21h – Entre o Céu e as Serras – Cia. de
Dança Palácio das Artes.Teatro Guaíra –
Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto
– Rua Conselheiro Laurindo, s/nº

Um auê clássico: montagem gerou confusão em sua estreia, em 1913

DANÇA

Um gigante assombroso e subversivo no
palco
O grandioso e visceral A Sagração da Primavera abre as festividades dos 45 anos do
Balé Teatro Guaíra

12/11/2014  22h03  Daniel Zanella, especial para a Gazeta do Povo
Texto publicado na edição impressa de 13 de novembro de 2014

Da primeira e retumbante nota ao final arrasador,
como se o mundo se encerrasse em orquestra, A
Sagração da Primavera, do russo Igor Stravinski
(1882-1971), é daquelas coisas para se ouvir em
dias de fúria – e de beleza. Uma das mais
polêmicas composições da música clássica, um
intenso veneno antimonotonia, A Sagração...
retorna a Curitiba, por meio do projeto Balé
Teatro Guaíra e Cias, em comemoração aos 45
anos de criação do BTG.

Caderno G



OBRA DE DANÇA e INTERVENÇÃO URBANA. 
Teve estréia no ano de 2011 e em 2012 
participou da Bienal Internacional de Dança 
de Curitiba e da Corrente Cultural de Curitiba. 
Foi considerada pela crítica Rosemeire 
Odahara Graça, como o maior evento de 
dança e intervenção urbana já realizado na 
cidade de Curitiba. 

www.youtube.com/watch?v=ddUuL9VB4Xo 

 IMAGENS SÉRGIO VIEIRA 

CEPAP coreografias para ambientes preparados 
de CARMEN JORGE (BRASIL)

http://htwww.youtube.com/watch?v=ddUuL9VB4Xo
http://htwww.youtube.com/watch?v=ddUuL9VB4Xo
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Por Maria Fernanda Gonçalves
Os bailarinos do Balé Teatro Guaíra
(BTG) se apropriaram da proposta
de intervenção urbana da
coreógrafa Carmen Jorge, na obra
Coreografias para Ambientes
Preparados (CPAC)(2011), ocupando
as áreas externas do Centro Cultural
Teatro Guaíra, assim como o hall de
entrada, o salão de exposições e o
foyer, em momentos distintos e
coordenados ou simultaneamente.
Desavisados que passavam pelo
centro da cidade, acabavam
parando, curiosos, somando-se ao
público que foi especialmente para
o evento, que marcou a primeira
noite de espetáculos da I Bienal
Internacional de Dança de Curitiba.

A obra, criada com a participação da
pesquisa de movimentos dos
bailarinos, desperta a cidade para
dança, trazendo-a do seu ambiente
usualmente mais conhecido pelo
grande público para ganhar nova
significação. O jardim, as árvores e a
grama, passam a ser cenário. São
integrados à dança contemporânea,
assim como o asfalto da rua ou os
vidros da fachada do teatro, que
funcionam como apoio para séries
de movimento. É neste espaço
público, segundo a coreógrafa, que
se atua nas relações cotidianas,
produzindo novas realidades,
exercendo uma influência que
materializa novas relações no
instante dançado.

Enquanto há possibilidade da dança
ao vivo, os espectadores podem
apreciar alguns trabalhos em vídeo-
dança, também compostos por
Carmen e os bailarinos, que são
projetados nas duas laterais da
fachada do teatro. Neste trabalho,
cada grupo definiu uma estética
distinta, com a diretriz mestra de
mesclar a dança com equipamentos
urbanos de Curitiba ou em
ambientes diversos do teatro, como
porão, camarote ou lage, como
fundo de filmagem dos corpos.

Em outra parede, são projetados
filmes captados ao vivo por
bailarinos que interagem com
outros, no saguão de exposições do
teatro – outro espaço

possível para se fruir a obra. O
movimento segue como uma
espécie de duelo entre os pares, em
que aquele que detém a câmera
parece ter mais poder, mas isso se
torna um jogo, à medida que o
equipamento muda de mãos e de
olhares, ou ângulos. As imagens são
tratadas, ganhando novas cores e
possibilidades gráficas, no mesmo
momento por profissionais de
edição que assistem à cena. O
material é exposto também em
outros painéis internos, atrás ou em
frente ao espaço para a dança.

Importante falar da música
eletrônica, assinada por Vadeco, que
participa com a guitarra ao vivo,
criando sons contagiantes. Em dado
momento, o grupo musical toma
conta do show e inicia sua
apresentação no meio do asfalto,
em harmonia com os bailarinos e o
que ainda está por vir na
coreografia. As crianças correm ao
lado dos bailarinos, e aí se dá
realmente um encontro inusitado,
inesperado.

A G2 Cia. de Dança (Curitiba/PR)
apresentou no Guairinha Blow Elliot
Benjamin (2011), um musical
concebido pela diretora teatral
Cleide Piasecki, que trabalhou a
expressão corporal e coreografia dos
bailarinos de maneira coletiva.
Também responsável pelo roteiro e
sonoplastia, em diversos momentos,
ela traz fortes traços da técnica do
teatro clown, utilizando inclusive um
idioma “desconhecido”, articulado
pelo bailarino e sem a comunicação
das palavras, mas especialmente da
sua expressão artística facial e
corporal. Ela toma partido da
maturidade dramática destes
bailarinos (a maior parte do grupo já
integrou a companhia do Balé
Teatro Guaíra anteriormente), para
criar um espetáculo que reúne
teatro, música, canto e dança, com
um texto poético.

O Teatro da Reitoria foi palco para a
Cia. de Dança Masculina Jair Moraes
e a Téssera Companhia de Dança da
UFPR, ambas de Curitiba. Na peça
Corpos Ação Movimento e Só,
formada pelas coreografias
Fronteiras em Volume (Wood
Santana/2009),

crédito: divulgação

do Balé Teatro Guaíra (BTG) em
intervenção urbana da coreógrafa
Carmen Jorge, nas ruas de Curitiba

Descampado (Edson
Fernandes/2010), Recordações
(Wagner Fagundes/2012) e Rainha
de Paus (Rodrigo Mello/2010), os
bailarinos de Jair Moraes refletem a
formação que recebem deste grande
mestre da dança. Exibem vigor e
uma técnica apurada, demonstrando
paixão pela dança no palco. Evandro
Teixeira (Renascer/PR) já tem
destaque num solo que dança
lindamente ao som de Elis Regina.
Todo o grupo é muito talentoso,
mas já se nota Wesley Tavares
(Cornélio Procópio/PR) surgir com
uma carreira promissora. Seus
movimentos são singulares, com
dinâmica fluida, uma expressão
própria e acabamentos nos passos.
Só em Acapulco (2011), de Rafael
Pacheco, da Téssera, apresentou
mais um caráter de teatro-dança,
utilizando-se de músicas em alemão

e inglês. Sua proposta foi trazer ao
tempo contemporâneo à figura de
Bertolt Brecht (1898-1956) e suas
reflexões e críticas sobre a solidão, a
partir do exílio forçado do
dramaturgo alemão, que
desenvolveu sua obra na Alemanha
pós-Primeira Guerra Mundial.

Para saber mais sobre a Bienal:
Acesse o site.

Ocupação de rua desperta público para a dança

CRÍTICAS E ENSAIOS



PROJETO PERFUME 
de CARMEN JORGE (BRASIL) e ANDREA SÉRIO (BRASIL) 

Projeto de pesquisa e criação em DANÇA, VIDEOARTE 
E INTERVENÇÃO URBANA, que em 2011 contou com 
com a participação de renomados profissionais das 
artes como: o bailarino Fábio Tavares (Streb-USA), a 
crítica Helena Katz, a professora Helia Borges (Angel 
Viana) e o diretor teatral Marcio Abreu (companhia 
brasileira de teatro). 

www.baleguairaeg2.pr.gov.br/modules/conteudo/
conteudo.php?conteudo=7 

 IMAGENS SÉRGIO VIEIRA 

http://www.baleguairaeg2.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=7
http://www.baleguairaeg2.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=7
http://www.baleguairaeg2.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=7
http://www.baleguairaeg2.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=7


CÊNICAS

Dança contemporânea espalha seu perfume
12/09/2011  21h01
Texto publicado na edição impressa de 13 de setembro de 2011

Com o objetivo de difundir a dança contemporânea e formar plateia provendo informações sobre a
arte, o Balé Guaíra apresenta hoje no Guairinha (Rua XV de Novembro, s/nº) mais uma edição do
Projeto Perfume (confira o serviço completo do espetáculo). Em duas sessões (10 e 15 horas), o
público irá conhecer a peça Coreografias para Ambientes Preparados, coordenada por Carmem
Jorge. O grande destaque é o final, quando alguns espectadores são convidados a dançar e filmar
os movimentos uns dos outros. Após uma explicação de Cristiane Wosniak, será apresentada a
coreografia também contemporânea mas já consagrada Treze Gestos de Um Corpo, da portuguesa
Olga Roriz, com música de Antonio Emiliano. A entrada é franca.

Caderno G



DRAMA 
de CARMEN JORGE (BRASIL)

OBRA DE DANÇA inspirada nas vivências e memórias 
psico-emocionais dos bailarinos. Estreada pelo balé 
Teatro Guaíra no ano de 2011, foi indicado pela 
Gazeta do Povo como um dos melhores espetáculos 
do ano. 

www.youtube.com/watch?v=RG2VSQD8u1s 

IMAGENS SERGIO VIEIRA

https://www.youtube.com/watch?v=RG2VSQD8u1s
https://www.youtube.com/watch?v=RG2VSQD8u1s




PORÃO 
de CARMEN JORGE (BRASIL)

VIDEODANÇA resultado do Projeto Perfume, 
criado em 2011 por Carmen Jorge e bailarinos 
criadores. Participou de importantes eventos 
da área com o Dilbeek Art & Tech (Bélgica); 
Dança em Foco (Rio de Janeiro/Brasil) e 2a 
Muestra Gran de Angular (Córdoba/Argentina). 

www.youtube.com/watch?v=rDnt8WthLnQ 

 IMAGENS SÉRGIO VIEIRA 





ROMEU E JULIETA 
de LUIZ FERNANDO BONGIOVANNI (BRASIL)

OBRA DE DANÇA, estreada pelo Balé Teatro Guaíra 
em 2008 e remontada em 2015. Se apresentou nos 
principais eventos de dança do Brasil como: Bienal 
Internacional de Dança do Ceará, Festival 
Internacional de Dança do Recife, Festival 
Internacional de Dança de Toledo, Festival de Dança 
de Cascavel, Festival de Dança de Londrina, entre 
outros. 

www.youtube.com/watch?v=hoJRFBgPXMQ 

IMAGENS DE SERGIO VIEIRA 





CINDERELA 
de GUSTAVO RAMIREZ (ESPANHA)

OBRA DE DANÇA, estreada pelo Balé Teatro 
Guaíra em 2014 e apresentada nos principais 
eventos de dança do Brasil como Festival de 
Dança de Joinville, Festival de Curitiba, Bienal 
Internacional de Dança do Ceará, Festival 
Internacional de Dança do Recife, entre outros. 

vimeo.com/176010025 

IMAGENS DE CARLOS E ZECA CENOVIT

http://vimeo.com/176010025
http://vimeo.com/176010025


TREZE GESTOS DE UM CORPO 
de OLGA RORIZ (PORTUGAL)

OBRA DE DANÇA de Olga Roriz, estreada 
pelo Ballet Gulbenkian em Lisboa, no ano 
de em 1986 e remontada para o Balé 
Teatro Guaíra nos anos de 1990 e 2011. A 
obra teve circulação pelo Estado do 
Paraná-Brasil. 

www.teatroguaira.pr.gov.br 

IMAGENS DE SERGIO VIEIRA 

http://www.teatroguaira.pr.gov.br
http://www.teatroguaira.pr.gov.br


CURITIBA MOSTRA 
de ESPAÇO CÊNICO (BRASIL)

MOSTRA TEATRAL que integrou a programação oficial 
do Festival de Curitiba de 2015 e reuniu importantes 
nomes da literatura e do teatro curitibano em quatro 
novas estréias, mesclando escritores, diretores, atores e 
demais criadores. Contou com obras de cias teatrais 
como a companhia brasileira de teatro, a CiaSenhas, a 
Selvática Ações Artísticas e o Espaço Cênico. 

http://festivaldecuritiba.com.br/2016/02/curitiba-mostra/ 

IMAGENS DE MARCELO ALMEIDA

http://festivaldecuritiba.com.br/2016/02/curitiba-mostra/
http://festivaldecuritiba.com.br/2016/02/curitiba-mostra/


LA LUCHA 
SELVÁTICA AÇÕES ARTÍSTICAS (BRASIL e URUGUAI)

OBRA DE DANÇA que apresenta em sua poética e em 
sua criação, conceitos como ciborgues, transformismo, 
performance política, luta livre, cosplayers e drag-heróis. 
A obra foi contemplada pelo Prêmio Funarte de Dança 
Klauss Vianna - 2013, apresentando-se em curitiba e 
Montevidéu. 

http://www.selvatica.art.br/la-lucha 

IMAGENS DE PERSICHETTI

http://www.selvatica.art.br/la-lucha
http://www.selvatica.art.br/la-lucha


ALUGA-SE CASA SELVÁTICA 
COLETIVO ALUGA-SE e SELVÁTICA AÇÕES ARTÍSTICAS (BRASIL)

EXPOSIÇÃO resultado de um período de troca artística 
entre os artistas do grupo Aluga-se e cinco artistas da 
Casa Selvática, sendo eles: Mari Paula, Leonarda Glück, 
Miro Spinelli, Ricardo Nolasco e Danielle Campos, além 
do artista potiguar convidado especialmente para o 
evento Jota Mombaça. O evento teve participação na 
XX Bienal Internacional de Curitiba. 

grupoalugase.com/selvatica/informacoes-gerais/ 

IMAGEM DE DANIEL FRORÊNCIO

http://grupoalugase.com/selvatica/informacoes-gerais/
http://grupoalugase.com/selvatica/informacoes-gerais/


JE JOUE MA VIE 
de MARI PAULA e BALÉ TETARO GUAÍRA (BRASIL)

VIDEODANÇA e INTERVENÇÃO URBANA 
baseada na obra de Antonin Artaud e no 
Movimento Surrealista. As intervenções 
foram realizadas no Saguão do Centro 
Cultural Teatro Guaíra (Curitiba) e nas ruas - 
em cidades do interior do Paraná. 

www.vimeo.com/111935605 

www.vimeo.com/125398694 

IMAGENS DEBORAH CHIBIAQUE

http://www.vimeo.com/111935605
http://www.vimeo.com/111935605


www.maripaula.com 

contactomaripaula@gmail.com

http://www.maripaula.com
mailto:contactomaripaula@gmail.com
http://www.maripaula.com
mailto:contactomaripaula@gmail.com

