


SINOPSE

Guia improvável para corpos mutantes parte da
ideia de manuais e guias com orientações tão usuais na esfera
educacional e mesmo artística para jogar com os sentidos
possíveis e criar um universo imaginário e lúdico para o corpo
que dança. Desta maneira, um grupo de bailarinos coloca em
dúvida o corpo, suas partes e sua funcionalidade em cenas que
buscam redescobrir as possibilidades desse corpo modificar-se por si só, em seus arranjos e
configurações, bem com o uso de artifícios simples (vestimentas, objetos) ou recursos tecnológicos
cada vez mais usuais como os tablets.

O espetáculo, com duração aproximada de 45min, é uma aventura que buscou
aproximar-se da lógica infantil de se permitir ver, pensar e usar o corpo de múltiplas formas. Dessa
maneira o roteiro buscou primeiro o reconhecimento do corpo singular de cada intérprete, com
suas possibilidades e limites para dançar. E, a partir dessa fisicalidade, abrir-se à descoberta de
novas maneiras de “coreografar” esse corpo e constante metamorfose.

A montagem também investiu no jogo com referências em escolas artísticas como o
cubismo e a Bauhaus, permitindo redimensionar as regras de funcionalidade do corpo e do seu
uso. Nasceram daí cenas poéticas como a Valsa para um rosto multifacetado. A trilha sonora
especialmente criada por Gustavo Finkler, do Grupo Cuidado que Mancha, buscou também brincar
com as mutações sonoras de estilos e gêneros num mosaico animado e sensível.

A proposta de pesquisa de linguagens de dança para crianças teve início com a
criação do espetáculo Faz de conta que, dirigido por Airton Tomazzoni para o Grupo Experimental
de Dança de Porto Alegre, em 2010/2011. A partir dessa montagem um núcleo de artistas passou a
querer investir na investigação desse universo, buscando a possibilidade de ampliá-la e aprofundá-
la. Assim, o núcleo se constituiu em 2012, com 3 intérpretes oriundos do Grupo Experimental, o
coreógrafo Airton Tomazzoni, a videomaker Karenina de Los Santos e o músico Gustavo Finkler, do
Grupo Cuidado que mancha.

A questão central que mobilizou o desejo de investigação foi a percepção da
habilidade com que as crianças se permitem a pensar o corpo, reinventando-o. Com facilidade,
criam artifícios para assumir um outro rosto, para ter várias pernas, para possuir braços
alongadíssimos, para mover-se como se estivessem grudados ou emitindo diferentes sons.
Tínhamos, portanto um tema bastante presente no universo infantil e que nos era caro, artística e
filosoficamente: a possibilidade do corpo assumir diferentes formas e significados. O corpo não
como condição dada, mas como condição de possibilidade de se reinventar. Como referência para
o trabalho estão especialmente as obras de Oskar Schlemmer, pintor, escultor, designer e
coreógrafo alemão da Bauhaus. O processo de investigação propôs-se a pesquisar de que maneira
diferentes materiais modificam o corpo, promovendo novas formas de perceber esse corpo e de
pensá-lo enquanto dança, por meio de estratégias de “mutações corporais”.

CONCEPÇÃO



RELEASE

A habilidade das crianças em pensar o corpo,
reinventando-o, tanto ao representá-lo em desenhos e esculturas
quanto ao brincar, facilmente mudando de identidade, de
tamanho, de forma, foi ponto de partida para um espetáculo que,
através da ideia de manuais e guias com orientações, busca jogar
com os sentidos possíveis e criar um universo imaginário e lúdico
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para o corpo que dança. Seguindo esse caminho, criaram-se artifícios para assumir outros rostos,
para reconfigurar o corpo, para mover-se diferentemente... O tema é bastante presente no
universo infantil e caro ao grupo, artística e filosoficamente: o corpo como condição de
possibilidade de se reinventar.
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Tempo de montagem: 3h
Tempo de desmontagem: 1h30
Duração do espetáculo: 45min



Som:
- Pelo menos 2PA e 1 caixa de retorno
- Operação com notebook

Outras necessidades:
Palco ou espaço cênico
- Tamanho mínimo 6m X 6m
- Linóleo



CURRÍCULO

Contemplado pelo Programa Rumos Dança Itaú
Cultural 2012-2014 e pelo Prêmio Funarte Petrobras Klaus Vianna
de Dança 2012, o espetáculo já realizou diversas apresentações,
entre elas:

• Mostra Itaú Rumos Dança 2012-2014, dia 09 de junho de 2013, Itaú Cultural, São Paulo/SP.

• Dança Rima com Criança, dias 20 e 21 de setembro de 2013, Teatro do Sesc, São Carlos/SP.

• 5ª Mostra de Teatro Infantil, dia 10 de outubro de 2013, Sala Álvaro Moreyra, Porto Alegre/RS.

• 11º ENARTCi – Encontro de Dança Contemporânea de Ipatinga 2013: 3ª edição do ENARTCinho,

dia 12 de novembro de 2013, Teatro do Centro Cultural USIMINAS, Ipatinga/MG.

• Dança na Pedreira 3ª edição, dia 15 de março de 2014, Teatro do Sesc Sorocaba, Sorocaba e

Votorantim/SP.

• I Fórum Nacional de Dança Infância e Juventude, dias 02 e 03 de abril de 2014 fechado para

escolas e dia 04 aberto ao público, Teatro do Sesc, Porto Alegre/RS.

• Mix Dança, dia 27 de abril de 2014 e dia 28 fechado para escolas, Sesc Palladium, Belo

Horizonte/MG.

• Dia Internacional da Dança, dia 29 de abril de 2014, Canoas/RS.

• Sesc Santos, 6 apresentações fechadas para escolas e 1 aberta ao público, entre os dias 07 e 14 de

maio de 2014, Santos/SP.

• Aniversário da Casa de Cultura e Cidadania de Novo Hamburgo, dia 19 de julho de 2014, aberto

ao público, Novo Hamburgo/RS.

• 24º Festival de Inverno de Garanhuns, dia 26 de julho de 2014, Garanhuns/PE.

• 21º Festival Internacional de Artes Cênicas Porto Alegre em Cena, dias 06 e 07 de setembro de

2014, Teatro Bruno Kiefer, Porto Alegre/RS. – concorrendo ao Prêmio Braskem em Cena.

• Fim de semana em família – Itaú Cultural, dias 27 e 28 de setembro de 2014, São Paulo/SP.

• Ciclo de Danza para Niños e Jóvenes – Verdanzar, apresentações dias 12 de maio,

Montevideo/UY, e 14 de maio, Maldonado (UY) | Oficina Corpos Mutantes para Crianças dia 15 de

maio de 2015, Montevideo/UY.

• Virada Cultural Paulista, dia 30 de maio de 2015, Santos/SP.

• 8º Festival Internacional de Dança Contemporânea Múltipla Dança, duas apresentações dia 04

de junho de 2015, Florianópolis/SC.

• Sesc Santos, uma apresentação aberta ao público, dia 07 de junho, e uma apresentação fechada

para escolas, dia 09 de junho de 2015, Santos/SP.

• Circulação pelo Rio Grande do Sul – Patrocínio O Boticário na Dança através da Lei de Incentivo à

Cultura do Estado e parceria com o Sesc/RS:

- Santa Cruz do Sul, dia 25 de julho de 2015;

- Santa Maria, dia 26 de julho de 2015;

- Passo Fundo, dia 01 de agosto de 2015;

- Carazinho, dia 02 de agosto de 2015;

- Camaquã, dia 15 de agosto de 2015;

- Pelotas, dia 16 de agosto de 2015;

- Ijuí, dia 05 de setembro de 2015;

- Santa Rosa, dia 06 de setembro de 2015;

- Novo Hamburgo, dia 12 de setembro de 2015;

- Caxias do Sul, dia 13 de setembro de 2015;

- Canoas, dia 03 de outubro de 2015;

- Gravataí, dia 04 de outubro de 2015.



CURRÍCULOS EQUIPE

Graduado em Comunicação Social pela Puc/RS, em 1993. Atualmente também é Diretor do Centro
Municipal de Dança, da Secretaria Municipal da Cultura, de Porto Alegre e da Cia Municipal de Dança
de Porto Alegre. Integrou a equipe de pesquisadores da Enciclopédia Brasileira de Dança e da Base
de Dados do programa Rumos Dança, do Instituto Itáu Cultural. Professor do curso de especialização
em dança da PUC/RS e da UFRGS. Vencedor em 2012 do Projeto Rumos Dança, com o espetáculo
Guia Improvável para corpos mutantes. Ideializador do projeto Dança Tece o Tempo - Prêmio Klauss
Vianna 2013. Recebeu em 2013 o Prêmio do Mérito da Associação Gaúcha de Dança (Asgadan).
Idealizador do Festival Internacional Dança Ponto Com e da Maratona de Dança da Cidade, da
Prefeitura de Porto Alegre. Dirige a Escola Livre de Dança e coordena o Prêmio Açorianos de Dança,
da Secretaria Municipal de Dança de Porto Alegre. Foi integrante do Conselho Artístico e jurado do
Festival de Dança de Joinville. Foi Coordenador do Seminário Nacional de Dança e Educação(2006-
2008). Idealizador da Mostra de Dança de Rua de Porto Alegre, Mostra de Dança Universitária e
do Dança de Domingo, promovidos pela Secretaria Municipal da Cultura. Foi professor de História e
Dramaturgia da Dança, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), em Montenegro, de
2002 a 2011, e coordenador da pesquisa historiográfica Porto Alegre: um século dança. Como
palestrante vem participando dos principais eventos no Brasil como Bienal de Dança do Ceará, do
Festival de Dança do Recife, da Mostra de Dança de Florianópolis, do Festival de Dança de Joinvile,
do Encontro Nacional de Pesquisa em Artes, tendo, em 2007, participado do III Brasil Move Berlim,
na Alemanha. Em 2002, foi selecionado para participar do projeto Coreógrafos Residentes, com
Jerome Bel, no Panorama Rio Arte de Dança Contemporânea, no Rio de Janeiro; e para o workshop
de vídeo-dança com a companhia canadense Kondition Pluriel, promovido pelo Instituto Itaú
Cultural, em São Paulo. Diretor do Grupo Experimental de Dança da Cidade, de Porto Alegre, desde
2007, com o qual criou o espetáculo Follias Fellinianas. Diretor e coreógrafo da Bailimbembom Cia de
Danças e Afins, indicado ao Troféu Açorianos de Dança de 2004, como melhor coreógrafo por Aos
pedaços – versão lá em casa e que no mesmo ano estreou a montagem A feijoada e outros petiscos
coreográficos. Foi diretor e coreógrafo da Jockers Cia de Teatro & Dança, umas das companhias mais
premiadas do Rio Grande do Sul, tendo recebido o Troféu Açorianos de Melhor Espetáculo de
Dança, pela Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre, por Hitchcock Ri (1999) – que ainda
recebeu os troféus de Melhor Bailarina e Melhor Figurino - e o Prêmio de Incentivo às Artes Cênicas,
do Instituto de Artes Cênicas, da Secretaria de Cultura do Estado, por Os predadores (1998). Criou
ainda para a companhia, Só podia ser mulher (Troféu Açorianos de Melhor Cenografia e
Iluminação,1997), Náufragos em Manhattan (Troféu Açorianos de Melhor Bailarino, 2000)
e Fluxo (2001). Integrou a Comissão de Júri do Festival de Dança de Joinville, em 2005 e 2006. Foi
curador do I Usina Brasil Telecom de Dança Contemporânea, em 2001, Mostra Internacional
promovida pela Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre. Em 2000 dirigiu o espetáculo Dia
Internacional da Dança, no Teatro do Sesi/ Fiergs, em Porto Alegre, e foi convidado pelo festival Porto
Alegre Em Cena para criar um espetáculo especial para o evento: Náufragos em Manhattan.
Realizou no mesmo ano a direção de elenco do longa-metragem de Renato Falcão, A Festa de
Margarette, com Hique Gomes e Ilana Kaplan, produzido pela Filmk, de New York. Foi crítico de
dança do jornal Zero Hora, Dançarte e Palco&Platéia. Tem vários livros publicados, entre eles quatro
edições do Anuário de Artes Cênicas (Unidade Editoral/SMC, 1997), Cartilha de Teatro - Produção
Teatral(Unidade Editorial/SMC, 1998) e a peça infantil A Princesinha Fedorenta (Instituto Estadual do

Airton Tomazzoni
Coreógrafo, diretor, pesquisador e produtor cultural. Doutor em
Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da
UFRGS. Mestre em Processos Midiáticos, no Programa de Pós-
Graduação em Comunicação, da Unisinos, com a dissertação “No
embalo do videoclipe - a dança midiatizada na televisão”.
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1998, e do Troféu Açorianos de Teatro Adulto, em 1995 e 1996. Foi vencedor do Concurso Histórias
Curtas 2007, da RBS/TV, com o roteiro A fórmula da felicidade e seu texto teatral A princesinha
fedorenta ganhou o Prêmio de Teatro Myriam Muniz, da Funarte

Diego Esteves
É artista cênico, produtor, gestor, diretor e professor – registro no Conselho de Educação Física nº
017256 – G/RS. É fundador e coordenador do NECITRA – Núcleo de Estudos e Experimentações com
Circo e Transversalidades onde criou, dirigiu e atuou nas seguintes montagens: “Gestos e Restos”
(Prêmio Carequinha FUNARTE 2009), “Coisarada” (2010), “Tubo de Ensaio”(2011-2012), “O Inventor
de Usamentos” (2012), e a cena com teatro de objetos “Era uma vez: Ana…”: 1º Lugar no Festival de
Esquetes de Humor da Casa de Cultura Mario Quintana. Também criou e está dirigindo a nova
montagem do núcleo: “Mistureba” – Prêmio Funarte Petrobrás Carequinha de Estímulo ao Circo
2012. Tem ministrado o curso de arte circense, com foco em dana aérea em Porto Alegre desde
2007, no Circo Girassol (2007 à 2009), Centro MEME (2009 à 2011), Centro Cultural Usina do
Gasômetro (janeiro e fevereiro de 2012) e atualmente na Casa Cultural Tony Petzhold. Entre outros,
ministrou também a oficina “Malabarismo: encontro entre corpos” na Casa de Cultura Mario
Quintana (outubro a dezembro de 2011) e dois cursos no Encontro Nacional dos Profissionais de
Educação Física – ENAPEF: “As Técnicas Circenses e a Educação Física” e o “O Circo, a dança e o
teatro e suas relações com a Educação Física” (2012 e 2013). É diretor geral da empresa Canto –
Cultura e Arte, por onde produz as atividades do NECITRA e outras: destaque para o vídeo “O que se
passa na sua cabeça?” onde assina roteiro, direção e atuação, vencedor do Prêmio Açorianos de
Dança 2012, na categoria Novas Mídias, e o projeto “Guia improvável para corpos mutantes: ações
para a infância e cidadania” – Prêmio Rumos Itaú 2012 e Funarte Klauss Vianna 2012, espetáculo de
dança para criança onde também produz e atua. Criou a Rede Circense do Rio Grande do Sul, em
2010. Atualmente é Coordenador de Dança do Estado do Rio Grande do Sul, junto ao IEACen –
Instituto Estadual de Artes Cênicas, Secretaria de Cultura do Estado. É coordenador do Colegiado
Setorial de Circo do Estado. Foi conselheiro da ASGADAN – Associação Gaúcha de Dança. Iniciou suas
atividades como professor de Taekwondo (1999 à 2006). Também foi professor de Ginástica OIímpica
(2003 à 2006), musculação e ginástica localizada, além de realizar pesquisas na área de biomecânica
(2003 à 2006) e atividades lúdicas (2002 à 2003). Como artista da cena, iniciou suas atividades em
Santa Cruz do Sul, onde participou do Corpo de Dança da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC
e dirigiu e atuou em diversas performances e espetáculos (2002 à 2006). Já em Porto Alegre,
ingressou no Circo Teatro Girassol e participou dos espetáculos “Pão e Circo”, “Circo Eletrônico”,
“Mundo da Lua” e “Misto Quente”, foi professor das oficinas permanentes e professor-coordenador
da escola de circo. Participou do Grupo MEME – Porto Alegre (2008 e 2009), onde integrou o elenco
da performance “Acessos”, e do Grupo Experimental de Dança de Porto Alegre (2010 e 2011),
participando do espetáculo “Pulp Dance” e “Faz de conta que”. Fez reciclagem na Escola Nacional de
Circo. Participou de diversos festivais de artes cênicas. Participou de seminários e outras atividades
da linha de pesquisa Filosofia da Diferença e Educação, na UFRGS.

Livro, 2002). Foi editor ainda do Jornal Porto & Vírgula, pelo qual
recebeu por dois anos consecutivos 1994/1995 o Troféu
Açorianos de Literatura de Mídia Impressa, e do jornal Dançarte.
Integrou a comissão julgadora do Troféu Açorianos de Dança
2003, da Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre, já tendo
integrado o júri do Troféu Tibicuera de Teatro Infantil, em 1997 e
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dezembro/2011, participando das montagens “Alguma coisa acontece…”, “Faz de conta que”, “Pulp
Dance”, “De cara limpa” (coreografia solo), “Performances, happenings, atividades e outras
experiências (in)nomináveis”, “O Triste Fim do Pequeno Menino Ostra – Um Exercício” e “…Foi pro
espaço…”. É integrante do NECITRA – Núcleo de Estudos e Experimentações com Circo e
Transversalidades, desde abril/2011, através do qual realiza seus principais trabalhos artísticos e
também como professora. Faz parte das produções “Tubo de Ensaio”, “Desdobramentos” (indicado
por dois anos ao Prêmio Açorianos de Dança na categoria Destaque em Dança Contemporânea),
“Jogos de Transportar” (selecionado para a Virada Cultural Paulista Santos/SP 2015) e “Coisarada”.
Por esse último, recebeu o Prêmio Funarte Petrobras Carequinha de Estímulo ao Circo 2012 e
participou de Festivais Internacionais de Artes Cênicas como o Porto Alegre em Cena (2012) e o
Caxias em Cena (2013). Seu trabalho solo inicia no núcleo em 2013, sob orientação de Diego Esteves:
“Experimento Portabilidade” – indicado ao Prêmio Açorianos de Dança na Categoria Novas Mídias
(2013) e selecionado para a I Mostra Prosa, Vídeo e Dança em São Paulo/SP. Em 2014, desenvolve a
pesquisa coreográfica “Tudo que vai, volta”, que participou da Maratona de Dança e do Festival
Nacional Dançaponto com, ambos em 2015. Também neste ano de 2015, foi contemplada com o
Prêmio Funarte Klauss Vianna de Dança para a concretização de um espetáculo solo de dança
contemporânea voltado ao público infantil: “Pequenices”. Além disso, atua no projeto de dança para
crianças “Guia Improvável para Corpos Mutantes” desde 2012, concepção de Airton Tomazzoni e
vencedor dos Prêmios Rumos Dança Itaú e Funarte Petrobras Klauss Vianna, ambos em 2012. O
espetáculo já realizou apresentações no Uruguai, em Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo e
Pernambuco. Em 2015, o “Guia” faz turnê pelo Rio Grande do Sul com patrocínio O Boticário na
Dança, através da Lei de Incentivo à Cultura do Estado e parceria com o Sesc/RS. É também
professora de dança e arte circense para crianças no Azul Anil Espaço de Arte, na Escola Preparatória
de Dança de Porto Alegre e no Colégio Farroupilha. Produtora na Canto – Cultura e Arte desde 2011.

Karenina de Los Santos
Coreógrafa e performer formada em Dança pela Faculdade de Artes do Paraná (2000-2004), dentre
seus trabalhos destacam-se a videodança FF>> contemplada pelo Rumos Itaú Cultural - Dança e
Videodança (2006 / 2007) como coreógrafa e diretora; Vende-se país solarengo com vista para o mar.
como intérprete sob a direção de Cláudia Dias (Portugal 2009); a videoperformance UM SÓ,
contemplada com o apoio do Ministério da Cultura de Portugal, e avaliada pela crítica especializada
do jornal PÚBLICO como um dos melhores espetáculos do ano de 2010 em Portugal; em Big Bang
Boom como intérprete sob a direção de Michelle Moura avaliado como um dos melhores
espetáculos do ano de 2012 pelo jornal O Globo; intérprete criadora em Guia improvável para corpos
mutantes (2013) de Airton Tomazzoni, contemplado pelo Rumos Itaú Cultural, pelo prêmio Klauss
Vianna e O Boticário na Dança. Desde 2014 é professora de composição coreográfica na disciplina
“Danças que não existem” na Escola Preparatória de Dança de Porto Alegre. Atualmente também é
coordenadora de bolsistas e estagiários na escola de dança de salão Gafieira Club e vem
desenvolvendo pesquisas de dramaturgia para dança de salão.

Fernanda Bertoncello Boff
Licenciada em Dança pela UFRGS e sócio-diretora do Azul Anil
Espaço de Arte, seus estudos artísticos e na área da educação
percorrem os campos da dança contemporânea, das artes
circenses e da educação somática. Fez parte do Grupo
Experimental de Dança de Porto Alegre de setembro/2009 até
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dança contemporânea e para o programa de especialização em coreografia "Choreography Major".
Em 2008, ingressou na Folkwang Hochschule, em Essen onde cursou um ano letivo em dança
moderna. Em 2007, integrou a primeira turma do Grupo Experimental de Dança da Cidade de Porto
Alegre, iniciativa da Secretaria Municipal da Cultura e do Centro Municipal de Dança. Atualmente
integra o quadro de professores do Grupo Experimental de Dança e da recém criada Cia Municipal de
Dança de Porto Alegre, para a qual assina uma montagem com estréia marcada para o final de 2015.
Dirige e coreografa o jovem Coletivo Moebius, que em 2 anos de existência acumula 3 peças em seu
repertório e desenvolve pesquisa regular de movimento e performace em dança contemporânea.
Além disso, mantém colaborações e atua como performer/bailarino em espetáculos locais, como
"Guia Improvável para Corpos Mutantes", dirigido por Airton Tomazzoni, "Barbie Fuck Forever" de
Aline Jones, "Verde (In)tenso" de Maria Waleska Van Helden, contemplado com o prêmio Klauss
Vianna 2015.

Bathista Freire
Iluminador com experiência técnica, iniciou trabalhando em teatros e festivais até abrir sua empresa
a Luz Cênica. Primeiro profissional a receber um prêmio de iluminação com um espetáculo de teatro
de bonecos em Porto Alegre. Já conquistou Açorianos e Tibicuera de Teatro Infantil, os mais
importantes prêmios do Rio Grande do Sul, além de várias indicações. Atua como instrutor em curso
básicos de luz, palestras e assessorias. Tendo sido responsável pelo projeto técnico do teatro do
Colégio Mauá em Sta Cruz do Sul-RS, Teatro Teresinha Cardona na Fundarte em Montenegro-Rs.
Participou como palestrante do primeiro Congresso Brasileiro de Iluminação Cênica.

Gustavo Finkler
Compositor, instrumentista, arranjador. Entre seus trabalhos para o público infantil estão "A Mulher
Gigante", os também livros-CDs-espetáculos "A Família Sujo" (Editora Projeto, 2002), "O Natal de
Natanael" (Editora Projeto, 2002), "Sabrina, 40 Fantasmas e mais uns Amigos e Outras Histórias"
(2005), além de inúmeras trilhas para teatro infantil, entre elas "Sacy Pererê, - A Lenda da Meia-
Noite" e "Circo Minimal".

Douglas Jung
Bailarino e coreógrafo de dança contemporânea, formado em
2013 na escola austríaca SEAD - Salzburg Experimental Academy
of Dance, sediada em Salzburgo na Áustria. Recebeu bolsa de
estudos integral para os quatro anos de duração do Programa de
Graduação "Artist in Process", com ênfase em performance em


