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Oco Teatro Laboratório, Carranca ProduCões
Artísticas e Aude ProduCões apresentam o
Festival Internacional Latino-Americano
de Teatro da Bahia na sua nona ediCão –
FilteBahia 2016
O FilteBahia 2016, é um evento que
mergulha no entrecruzamento de saberes e
produções valorizando diversos processos criativos
tendo como base lugares de pesquisa e trânsito em
grupos teatrais do continente latino-americano,
ressaltando peculiaridades que são próprias do
nosso processo sincrético porém multidisciplinar,
nascente de uma nova visão das artes cênicas e
as artes em geral contemporâneas ao século XXI;
trânsitos estabelecidos na fundação do nosso
processo de construção como etnos-nação latinoamericana.
É na América Latina onde tem se trabalhado
e construído nichos de produção cênica em
estruturas precárias, na sua ampla maioria, e fora
dos grandes circuitos de produção comercial ou
daqueles atrelados à produção oficial dos estados
ou governos. Hoje a cena latino-americana é o
fruto de uma permanente transmutação, onde
as heranças do passado têm se amalgamado e
os espaços de afastamento entre as artes tem
diminuído, gerando assim frutos diversificados que
renovam o caminho onde parece ser retomada a
função social da arte.

O festival está centrado na retomada do
valor da arte como veículo dentro do processo de
formação e instrução da sociedade. Fazer pensar
através das artes cênicas mais do que iludir o
espectador. Pensar arte como um espaço que faz
refletir, interceptar e apanhar a realidade nas suas
problemáticas sociais tanto locais quanto globais.
O FilteBahia volta a discutir temas
relacionados com sexualidade, gênero, raça,
violência, o jogo teatral do cotidiano, o teatro nosso
de cada dia, as máscaras sociais, os nossos acertos
e pendências, o ser humano, a justiça e o destino e
sobretudo a política, o que é democracia no âmbito
social da realidade latino-americana. Um apanhado
de eventos que estão relacionados com a sociedade
que vivemos e na qual não podemos ser objetos
isentos de responsabilidade, sobretudo em uma
contemporaneidade que sucumbe no seu paradoxal
status de discursos de fronteiras e liberdades.
	
Agradecemos a todos aqueles que
apoiam esta iniciativa, colaborando assim com o
desenvolvimento das artes e sobretudo ajudando
a galgar espaços que no diálogo do dia a dia são
faíscas que provocam o surgimento de novos níveis
de consciência na sociedade atual.

Gil Vicente
Tavares

diretor artístico do
grupo, encenador,
dramaturgo,
compositor e professor
da Escola de Teatro da
UFBA.

Luis Alonso

Diretor Geral
Oco Teatro
Laboratório

Quando decidimos ir até a sala de ensaio é porque
temos algo a ser dito, a nós mesmos e a um público
que em determinado momento virá a nos assistir.
O “como” dessa transmissão não é o mais
importante, podemos fazer uso de qualquer
forma “nova” ou já perdida no tempo, servindo
como ponte para levar esse público por caminhos
inusitados; o mais importante neste caso é a viagem
na qual ficamos imersos eles e nós. Não adianta
pontes construídas somente de sabedoria ou de

intelecto amalgamados em academias
educacionais. O que constrói é esse
pulsar constante que dança com a vida
em espontânea vontade. Aí está o nosso
maior prêmio, aquele que não depende
de julgamentos nem avaliadores, é o
prêmio do dever cumprido, do fazer por
sentir que a nossa vida perde o rumo na
ausência disso que chamamos teatro.

10 anos teatro nu

10 ANOS OCO TEATRO LABORATÓRIO

O Teatro NU surgiu em 2006 com a ideia de ser
um ambiente de criaCão artística, mas também
um espaCo de reflexão sobre o teatro, a
cultura e suas relaCões com a cidade.
Primeiramente como um blog, nosso site
começou com artigos de Jussilene Santana e meus,
até que tornou-se um espaço mais diverso com a
participação de outros colunistas que pudessem
trazer outros olhares e pensamentos sobre assuntos
prementes ou polêmicos.
Desde o começo, a ideia do grupo era
trabalhar com dramaturgia contemporânea, e
dedicar um trabalho mais focado ao trabalho do
ator, sua relação com o texto, bem como deixar o
palco livre de muitos artifícios em busca de um
teatro nu. Os limites da metalinguagem, a relação
entre encenador e ator-criador, bem como a procura
por um mergulho aprofundado na contracena, nos
personagens e na descontrução dos mesmos têm
sido as molas mestras do trabalho desenvolvido no
processo criativo.
Vimos desenvolvendo um trabalho autoral,
através da minha dramaturgia, seja montando peças
já anteriormente escritas, seja em projetos onde a
dramaturgia aconteça em processo, no entanto, já
montamos peças de autores tão diversos com Anton
Tchekhov e Heiner Müller, e fizemos um projeto
voltado à dramaturgia baiana, contemplando outros
autores.
Nosso espetáculos têm tido uma boa
carreira, visto que investimos na manutenção de um
repertório e buscamos levar nossos trabalhos Brasil
afora e Bahia adentro.
Os javalis, nossa segunda produção, de 2008,
viajou a Fortaleza e por duas vezes rodou o interior
da Bahia, tendo agora uma outra encenação que,
além de viajar pelo interior, voltou à capital; além
de ter sido selecionada para o Porto Alegre em

Cena, não viajando por problemas de produção.
Nosso projeto Teatro NU Cinema, que levava peças
curtas à Sala de Arte da UFBA, antes da última
sessão de cinema, gerou, além do projeto com
dramaturgia baiana, o espetáculo Os males do
casamento, oriundo de duas das três peças curtas
de Tchekhov montadas em 2009 para o projeto.
Essas peças abriram o projeto Domingo no
TCA por seis meses, e fizeram temporada no extinto
Cine Cena Unijorge, no Theatro XVIII e no Teatro
Módulo, além de ter viajado pelo interior da Bahia,
esse ano.
Sargento Getúlio, espetáculo que
comemorou os 5 anos do grupo, além dos 70 de
João Ubaldo Ribeiro e os 40 de publicação da obra,
foi um divisor de águas do Teatro NU. Além de
prêmios, fizemos alguns dos principais festivais
internacionais do país, além de termos rodado o
Brasil pelo Palco Giratório e termos sido vistos por
mais de 25 mil pessoas.
Quarteto, de Müller, comemorou meus 15 anos de
carreira e a volta aos palcos, depois de 28 anos, de
Bertrand Duarte. O espetáculo foi ao Porto Alegre
em Cena, ao Cena Contemporânea de Brasília, além
de ganhar cinco troféus do prêmio nacional Anual
Cenym. Fizemos parte, ainda, do catálogo brasileiro
na Quadrienal de Praga.
Com Sade, montado em 2015, além do ótimo
público que tivemos, voltamos a ganhar prêmio
e, assim como os outros dois espetáculos acima,
fizemos algumas temporadas, dentre elas uma no
Palco Principal do Teatro Castro Alves, com plateia
no palco.

Datas: 13 a 15 de setembro de 2016
Local: Teatro Martim Gonçalves, Escola de Teatro da UFBA

25 anoS CaiXa ELEFANTE

A CIA CAIXA
DO ELEFANTE

Edward Gordon Craig (1872-1966),
perturbador dramaturgo, diretor e
cenógrafo inglês, foi um dos expoentes da
vanguarda teatral do século XX. Fundador da
Revista The Mask e The Marionette, também
criou, em FlorenCa, Itália, a Gordon Craig
School for the Art of Theatre.
Craig se contrapôs veementemente ao teatro
naturalista e repudiou o ego do ator, suas afetações
e sua interferência na obra artística. Com suas
afirmações nada convencionais sobre o “teatro
do futuro” e sua teoria da “supermarionete” – um
modelo aperfeiçoado do ator, perseguiu um sentido
mais simbólico para a cena, elegendo a estranha
imagem de um homem artificializado como uma
prática de oposição à cultura da época. Assim,
apresentou esse contraditório e risível homem
como signo do grotesco e manifestação de camadas
subconscientes do “eu”.
A atualidade de suas ideias, bem como o
valor que atribuía ao teatro de marionetes como
verdadeira arte capaz de emocionar o público,
inspiraram este espetáculo.
Assim, ao completar 50 anos da morte desse
revolucionário artista, a Caixa do Elefante Teatro
de Bonecos apresenta duas traduções adaptadas
e encenadas pela primeira vez no Brasil: Prólogo
Primeiro e O Fim do Sr. Peixe e da Sra. Espinha. Os
textos compõem um projeto inacabado de Craig:
The Drama for Fools, que consistia na escritura de
365 peças para teatro de marionetes: uma para
cada dia do ano. Muitos desses textos são assinados

por Tom Fool, um dos heterônimos de Craig.
Segundo as palavras do próprio autor, a
interferência em sua obra, desde que útil, estava
autorizada. Com essa permissão, tomamos
a iniciativa de apresentar, intermeando os
textos, quadros que discutem a presença visível
do ator em relação com o boneco como uma
amplificação semiológica, reduplicando as
metáforas apresentadas nos textos. Quer dizer,
não apenas o boneco está preso ao ator-animador,
mas este também está conectado com boneco,
gerando uma vasta cadeia de significações. Neste
paradoxo, refletimos sobre a possibilidade de um
relacionamento não hierarquizado, horizontalizado,
onde os partícipes dialogam também com o espaço.
Na justaposição/sobreposição do corpo vivo do
ator com o corpo inanimado imaginado vivo, temos
a manifestação de sensibilidades que estimulam a
percepção da liberdade e que discutam a autonomia
dos corpos ante a presença do ator em cooperação
com o boneco: Um corpo marionetizado; um
boneco humanizado; um “entre lugares” que opera
metaficcionalmente e provoca estranhamentos.

BEM-VINDOS ao V Colóquio Internacional: Terceiro
Teatro – Práxis, Legado, Revolta.
Esse evento, a quinta colaboraCão entre o Oco Teatro
Laboratório e a Escola de Teatro da Universidade
Federal da Bahia, representa a primeira vez que
estas organizaCões colaboram no Brasil com seu
parceiro estratégico, a Universidade Metropolitana de
Manchester (MMU-Reino Unido).
O tema do colóquio insere-se num mais
amplo projeto de pesquisa iniciado no
ano passado pelos Professores Drs. Jane
Turner e Patrick Campbell da MMU, após
um encontro em Holstebro, Dinamarca,
com membros do Odin Teatret e NTL
(Nordisk Teatrlaboratorium). Nós somos
colegas trabalhando no Departamento
de Artes Cênicas na Universidade
Metropolitana de Manchester,
compartilhamos uma conexão a longo
prazo com o trabalho do Odin Teatret e
nos consideramos beneficiários do seu
legado. No ano passado, colaboramos
com Luis Alonso, Diretor Artístico do
Oco Teatro-Laboratório/Filte-Bahia,
dentre outros, na realização de um
simpósio internacional no Contact
Theatre – Manchester (Reino Unido), e
agora este colóquio consolida e estende
esta relação profissional. Enquanto o
simpósio em Manchester enfocou na
prática, o legado e a influência do Odin
Teatret na Europa e na América Latina,
o objetivo deste colóquio é destacar a
comunidade mais ampla que compõe o
chamado “Terceiro Teatro” na América
Latina.
O Terceiro Teatro é uma tradição teatral
intercultural que emergiu nos anos
1970 e que difere-se do Primeiro Teatro
(convencional) e do Segundo Teatro (da

vanguarda). Os grupos que compõem
o Terceiro Teatro existem no mundo
inteiro e muitas vezes são artistas
influentes nos seus respectivos países e
que desenvolvem práticas sustentáveis
e inovadoras pautadas na troca e no
diálogo intercultural. Com base no fato
de que estes grupos frequentemente
carecem de atenção acadêmica,
sobretudo nos países anglófonos, o alvo
do nosso projeto mais amplo é mapear
esta comunidade teatral importante
para identificar o que o Terceiro Teatro
possa oferecer em termos de modelos
robustos e igualitários de treinamento,
práticas dramatúrgicas, atividades
participatórias e estratégias econômicas
que possibilitem que grupos teatrais
vicejem sob condições socioeconômicas
precárias, enquanto unem comunidades
diversas através da arte.
O objetivo específico do colóquio é
conectar gerações distintas de artistas,
destacando grupos experientes
e emergentes que, juntos, têm
consolidado o legado do Terceiro
Teatro no hemisfério sul e que
continuam renovando-o através de
suas atividades teatrais inovadoras.
Portanto, pretendemos enfatizar o
alcance e a influência de grupos do
Terceiro Teatro, particularmente

na América Latina, cuja influência
sobre esta tradição é tão importante
como a do Odin. Logo felicitamos
esta oportunidade de estender nosso
mapeamento da genealogia das práticas
do Terceiro Teatro, através de conversas
e colaborações com colegas do Peru,
México, Brasil e Dinamarca. O evento
entrelaçará demonstrações de trabalho
com comunicações e oficinas práticas,
envolvendo participantes no praxis e no
ethos do Terceiro Teatro.
Organizadores: Universidade Metropolitana
de Manchester (Reino Unido); Oco Teatro
Laboratório (Bahia), Escola de Teatro da UFBA
(Brasil).

progra
macão
coló
quio
Datas: 13 a 15 de setembro de 2016
Local: Teatro Martim Gonçalves,
Escola de Teatro da UFBA

TERÇA 13.09
08h30

Demonstração: Prisão para a Liberdade
Carlos Simioni-Lume Teatro (São Paulo)
O ator Carlos Simioni aborda a própria trajetória
junto do Lume e revela que a técnica pode ser tanto
uma prisão quanto um trampolim para o ator. Em
sua demonstração técnica, Carlos Simioni fala sobre
o percurso desde a fundação do Lume, em 1985,
seu encontro com os mestres de teatro, as técnicas
desenvolvidas junto do grupo, como o treinamento
físico cotidiano, a construção de técnicas de expansão e dilatação do corpo no espaço e no tempo,
técnicas de manipulação de diferentes qualidades
de energias e sua distribuição no espaço, além do
treinamento vocal e para a elaboração de personagens e construção de cenas.

10h

Comunicação: Legado, Diferença e Revolta no
Terceiro Teatro
Jane Turner e Patrick Campbell
Universidade de Manchester-Inglaterra (UK)
O objetivo desta comunicação é traçar um panorama histórico crítico do Terceiro Teatro, revisitando
as origens do termo e desta tradição teatral enquanto destaca o práxis de grupos contemporâneos
europeus que têm contribuído à transmissão e à
transformação deste legado. Estudos de caso incluirão Altamira Studio Theatre (Dinamarca); COSmino
Theatre (Alemanha) e Triangle Theatre (Reino
Unido).

11h

Demonstração: A dramaturgia do corpo.
Rafael Magalhães
Oco Teatro Laboratório (Bahia)

Ator e produtor cultural, Rafael resgata na memória
o percurso de seu trabalho como ator, mostrando
através de sua trajetória as mudanças na consciência corporal. Atualmente desenvolve trabalho e
pesquisa com o Oco Teatro Laboratório e Vindenes
Bro/ Ponte dos Ventos.

12h

Demonstração: Umbiguidades/Ulteridades-da
prática ao discurso: Uma abordagem artística na
condução de um processo acadêmico.
Iami Rebouças
Universidade Federal da Bahia (Bahia)
A atriz/professora/pesquisadora apresenta personagens retiradas de dois solos resultantes de Processos Criativos em Pesquisa de Mestrado - Umbigüidades, (2000) - e Doutorado, Ulteridades(2014).
A composição dessas personagens teve inspiração
na poética das demonstrações de trabalhos dos
atores de grupos como OdinTeatret/Dinamarca
ePotlach/Itália.

QUARTA 14.09
08h30

Demonstração: Passo a Passo
Mia Theil Have
Riotous Company (Reino Unido)
Passo a Passo é umademonstração de trabalhoinstigante e informativasobre o treinamento, a dramaturgia e a viagempessoal e profissionaldoator.
A dinamarquesa Mia Theil Have, quefazia parte do
Odin Teatret e ISTA (EscolaInternacional da AntropologiaTeatral) até 2007, vaicompartilharelementos do treinamento e da metodologiadesenvolvidospor Eugenio Barba e seusatores. Atualmente, Mia é
DiretoraArtística de Riotous Company, um grupoindependente de trabalhobaseado no ReinoUnido,
no qualelatrabalhacomoatriz e diretoraemteatro,
dança, ópera e circo.

10h

Comunicação: O Terceiro Teatro e as pesquisas
acadêmicas realizadas no PPGAC da Ufba.
Eliene Benicio
Universidade Federal da Bahia (Bahia)
Esta conferência tem por objetivo analisar e quantificar os projetos de pesquisa - mestrado e doutorado -, do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas - PPGAC/ UFBA, os quais abordam o Terceiro
Teatro em vários aspectos temáticos, incluindo os
estudos de grupos teatrais, técnicas e métodos para
o ator; e estudos da cena contemporânea. O PPGAC
foi fundado em 1997, e desde a sua implantação o
Terceiro Teatro tem sido estudado em suas diversificadas linhas de pesquisa, tornando-se um corpus
teórico-prático transversal às discussões e análises.
Serão apresentadas pesquisas já concluídas das
diversas linhas, no intuito de apresentar um panorama da diversidade dos estudos que envolvem o
Terceiro Teatro no PPGAC..

11h

Comunicação: Ancestralidade em Cena: O teatro
Afrografado do NATA.
Fernanda Julia
NATA - Núcleo Afro-Brasileiro de Teatro de Alagoinhas (Bahia)

A fala consiste em apresentar os princípios que
norteiam a poética cênica do NATA e como o conceito Afrografia cunhado pela doutora Leda Maria
Martins – UFMG contribuiu para a construção do
projeto

12h

Comunicação: A construção da ficção / A construção da realidade.
Gabino Rodriguez Lages
Lagartijas Tiradas al Sol (México)
A demonstração consiste em uma breve exposição
dos parâmetros sobre os que trabalha a companhia
Lagartijas Tiradas al Sol, parâmetros da realidade e
da ficção. Seguido por um exercício com os participantes sobre as estratégias de criação documental.

QUINTA 15.09
08h30

Comunicação: O Grande Teatro de Paucartambo
– Uma Teatralidade Andina.
Miguel Rubio
Grupo Yuyachkani (Peru)
Uma indagação acerca da tradição e contemporaneidade presentes na Fiesta de la Virgen del
Carmen em Paucartambo – Cusco, Peru. O ator que
dança e a memória do corpo em ação.

10h

Demonstração: Inscrita em negro. Demonstração
de processo de pesquisa.
Evani Tavares
Grupo Oriki
Universidade Federal do Sul da Bahia (Bahia)
Processo que teve início pesquisa de pós-doutorado, o experimento apresenta partituras de exploração de alguns traços associados a muitas das
performances artísticas negro descendentes como;
oralidade (narrativa mítica e pessoal), circularidade, memória, espaço e tempo.

11h

Entrevista: Entrevista com Luis Alonso
Uma comunicação com a Universidade de Manchester- Inglaterra
Oco Teatro Laboratório
Os processos de pesquisa de Oco Teatro Laboratório e a interseção com a Ponte dos Ventos, grupo
internacional dirigido por Iben Nagel Rasmussen,
atriz do Odin Teatret, o Festival Latino-Americano de Teatro da Bahia, o Núcleo de Laboratórios
Teatrais do Nordeste e a publicação da literatura
Dramática Latino-Americana, são alguns dos temas
que serão desenvolvidos nesta comunicação.

12h

Plenário.
Espaço criado para as conclusões do Colóquio
com abertura para debates com os participantes.

Em 2016 o NORTEA fomentará a discussão sobre A Influência do Terceiro
Teatro na Produção de Grupos no Nordeste.
Os grupos convidados compartilharão desmontagens, demonstrações de
trabalho e processos de pesquisa, ocupando o dia todo em uma espécie de
residência de encontros entre grupos do nordeste.
Local. Teatro Martim Gonçalves.
Hora: 08:30 – 18:00
Realização Oco Teatro Laboratório.

o que é
NORTEA?
O Núcleo de Laboratórios Teatrais do Nordeste é uma iniciativa que desde o ano 2008 pretende criar um circuito de discussão sobre processos, estéticas
e formas do fazer teatral entre os grupos de teatro profissionais do Nordeste em
contato com outras agrupações de outros estados as quais se dedicam à pesquisa, se autodenominando grupos laboratórios. O que aglutina esses grupos não é
a coincidência de temas ou procedimentos, mas a constante procura por formas
originais de expressões teatrais. Caracterizam-se também por centrar seus interesses na cultura de onde estão inseridos, sem pretensões etnocentristas, e
ainda por se engajarem em um processo interdisciplinar e intercultural.
Uma vez aglutinados em um núcleo comum, estes grupos terão facilitadas a troca de vivências e processos, criando um círculo de discussão sobre treinamento, estéticas, ensino e formação de novos profissionais, relacionamento
com público e conquista de linguagens; sempre regidos pela especificidade de
atuarem no nordeste do Brasil, área de múltipla tradição cultural, e, ao mesmo
tempo, pouca inserção na esfera de tomada de decisões de políticas e empreendimentos culturais.
Dentre os objetivos do Núcleo, pretende-se implementar continuamente possibilidades de intercâmbio e residências artísticas entre os grupos, apoio à
criação e manutenção de grupos de teatro no nordeste, parcerias com Festivais
e Eventos que fomentem a circulação e o intercâmbio, repercussão nas Universidades e Escolas de Teatro através dos programas de Pesquisa e Pós-Graduação,
fomento à consolidação do Teatro de Rua e Teatro Popular.

SEGUNDA 12.09

Direção: Pablo Rotemberg
Argentina.
Teatro Gregório de Mattos.
19:00 horas
Classificação. 16 anos.

Dia 08 e 09.set (quinta e sexta)

Local: Teatro Martim Gonçalves, Escola de Teatro da UFBA,
Bahia, Brasil
08:30
ABERTURA
OCO TEATRO LABORATÓRIO (Bahia)

SINOPSE. Em La Wagner, quatro mulheres, como
quatro valquírias, galopam sobre a música de
Richard Wagner e arriscam com a tarefa de desativar estereótipos e preconceitos relacionados com
o feminino, a violência, a sexualidade, o erotismo
e a pornografia. Estes preconceitos e estereótipos
se encarnam no corpo da mulher e a intoxicam.
Resulta assim fascinante este cruzamento de universos onde a banalidade entrará em contato com o
sublime e o irreverente com o consagrado.

09:00
Demonstração. Expressão Pluridimensional.
FOCO USINA ARTES CÊNICAS (Bahia)
Com. Osvaldo Rosa Junior.
O que pretendemos fazer nesse encontro é falar e proporcionar um pouco do
nosso processo de investigação, extraindo sons de objetos, criando células ritmicas, experimentando o ritmo das palavras, explorar o espaço e vivenciar o lúdico
que é uma das nossas veias que mais impulsiona nossas ações.
10:30
Demonstração. Construção O Castelo da Torre.
VILA VOX. (Bahia)
Com. Bruno Guimarães, Diana Ramos, Fred Alvin, Gordo Neto, Márcia Limma e Joker Guiguio, Vitor Barreto
Demonstração de Trabalho: Exercício de construção vocal para criação da personagem Cila, por Márcia Limma - Espetáculo Canteiros de Rosa. (2006) Composição de partituras corporais através de impulsos e lançamentos, por Diana Ramos
e Fred Alvin - Espetáculo “O Castelo da Torre” (2015)
11:30
Comunicação: Nosso palco é a rua. Trajetória de resistência.
IMBUAÇA (Sergipe)
Com. Lindolfo Alves do Amaral Filho
O que faz um grupo de teatro de rua resistir tanto tempo, em um país que não
consegue consolidar as suas Políticas Públicas na área da Cultura? Quais foram
os caminhos percorridos ao longo da sua história e as perspectivas que o Grupo
Imbuaça alimenta para o futuro incerto? São algumas das questões que serão
abordados no NORTEA
13:30
Comunicação: Habitar um tempo.
VIANSATÃ (Bahia)
om: Amanda Maia, Daniel Moreno, Izabella Valverde, Juma Mascarenhas,
Jones Mota, Jonatas Pinheiro, Mariane Lobo, Victor Diomondes
Habitar um tempo: sentar à mesa com o Viansatã na Residência Artística da Danação de Tristão e Isolda
14:30
Formação de grupos de pesquisa
EREOTA (Bahia)
Com. Rubenval Meneses, Eliete Teles, Eliana Sousa, Marcos Machado

Processos didáticos para a formação de grupos permanentes com o
foco na pesquisa
16:00
Comunicação Escritas múltiplas para a cena.
BAGACEIRA (Ceará)
Com. Rafael Martins
17:00
Comunicação: Ruina de Anjos em Fragmentos
Outra Companhia (Bahia)
Com. Anderson Danttas, Eddy Veríssimo, Luiz Antônio Sena Jr., Luiz Buranga
e Roquildes Junior
Ruína de Anjos em Fragmentos: uma exposição prática sobre a criação cênica a
partir do teatro documentário

O BOBO
Dia 09 e 10.set (sexta e sábado)

PROGRAMAcÃO ESPETÁCULOS

VI ENCONTRO
NÚCLEO DE
LABORAtÓRIOS
TEATRAIS
DO NORDESTE
NORTEA

PROGRAMAcÃO NORTEA

LA WAGNER

Grupo: Terceira Margem
Salvador-Bahia.
Espaço Cultural da Barroquinha
19:00 horas
Classificação. 16 anos.
Sinopse. Um homem (ou ator) anuncia seu suicídio, iniciando a ação dramática da peça. Cavando a
sua própria sepultura, encontra um crânio/máscara do BOBO. Antes de dar fim a sua vida, resolve
vesti-la.
O bobo da corte pode ser “um misto de ator, palhaço, menestrel, mas, antes de tudo, uma máscara que
tem a licença do rei para “dizer verdades”. A trama
tem como forte inspiração o personagem YORICK,
do clássico texto HAMLET de Willian Shakespeare,
mas também da personagem do bobo em “Rei Lear”.
Além disso, citações das obras de Albert Camus e
Maquiavel. Dentre os muitos temas, a investigação
do oficio do ator e o papel do teatro nas sociedades
contemporâneas, desvelando algumas de nossas
máscaras possíveis no jogo teatral cotidiano

DISTANCIA SIETE MINUTOS
Dia 09 e 10.set (sexta e sábado)
Grupo: Titzina
Espanha.
Teatro Vila Velha
20:00 horas
Classificação. 15 anos.
SINOPSE. Coincidindo cronologicamente com o
envio do robô espacial Curiosity, Felix, um jovem
juiz, é obrigado a abandonar a casa infetada por
uma praga de térmitas, instalando-se durante uns
dias no que foi seu domicilio familiar. O entrono do
julgamento onde o juiz exerce a sua profissão assim
como a convivência com seu pai, trazem a tona
temas fundamentais como a justiça, a felicidade e o
destino.

FICHA TÉCNICA

Elenco: Ayelén Clavin,
Carla Di Grazia, Josefina
Gorostiza e Carla Rímola
Música: Richard Wagner,
Phill Niblock e Gianfranco
Plenizio Edição musical:
Jorge Grela Iluminação:
Fernando Berreta Espaço
e objetos: Mauro Bernardini Som: Guillermo Juhasz
Vídeo: Lucio Bazzalo, Francisco Marise Colaboração
artística: Martín Churba
Produção: Emilia Petrakis
Assistente de direção:
Lucía Llopis
Direção: Pablo Rotemberg

Ficha Técnica

Concepção e atuação- Caio
Rodrigo
Co-criação- Daniel Guerra
Texto- Caio Rodrigo
Colaboradores- Ian Fraser
e Daniel Guerra
Figurino- Caio Rodrigo e
Daniel Guerra
Iluminação- Pedro Dultra
Cenário- Rodrigo Frota
Cenotecnia e projeto- Miniusina de criação
Máscaras e adereços- Mauricio Pedrosa
Trilha sonora e guitar manJuracy do Amor
Arte gráfica- Ian Fraser
Fotos- Daniel Guerra,Ian
Fraser e Diney Araujo
Produção- Teatro Terceira
Margem
Produção executiva- Raquel
Bosi e Juliana Rêgo
Realização- Edital Arte
todo dia

FICHA TÉCNICA

Atores: Diego Lorca y Pako
Merino
Autores: Diego Lorca y
Pako Merino
Diretores: Diego Lorca y
Pako Merino
Técnico: Albert Anglada
Rullo

NENHUMA CARTA
Dia 10 e 11.set (sábado e domingo)
Grupo: Panacéia Delirante
Salvador - Bahia
Teatro Martim Gonçalves
20:00 horas (sábado)
17 e 20h (Domingo)
Classificação. 14 anos.
Sinopse. Nenhuma Carta é um espetáculo de celebração ao poeta baiano Alexandre Coutinho, falecido em 2013. A partir do acontecimento da morte do
seu amigo poeta, a atriz/performer Larissa Lacerda
lança mão de lapsos, erra diante das memórias e
de uma narrativa estilhaçada pelo presente, para
refletir sobre ausência, solidão, morte, e, inevitavelmente, sobre amor e amizade. A ficção do universo
que se apresenta diante do público é uma espécie
de espetacularização da própria vida.

INTERIOR

DOIS PERDIDOS NUMA NOITE SUJA
Direção: Gideon Rosa

ITABUNA
Dia 09,10, 11.set (sexta,sábado e domingo)
Centro de Cultura Adonias Filho
20 horas
BUERAREMA
Dia 16, 17, 18.set (sexta,sábado e domingo)
Teatro da Casa de Cultura Jonas&Pilar
19:30 horas
Classificação. 16 anos.
Sinopse. Dois Perdidos Numa Noite Suja particulariza o olhar sobre o comportamento de doisindivíduos que tentam sobreviver, mas que se
dilaceram numa luta verbal (e às vezes corporal)

REBOLA!

Dia 13 e 14.set (terça e quarta)
Grupo: Teatro da Queda
Salvador-Bahia
Teatro Gregório de Matos
19:00 horas
Classificação. 14 anos.
Sinopse. Lobo, dono do teatro-bar Xampoo, decide
fechar seu estabelecimento diante da atual situação
dos espaços gueis da cidade. Uma trupe de jovens
atores transformistas decide ‘rebolar’ para salvar o
espaço e constrói uma noite trash-cômica-dançante
entre números, churrias, entrevistas e intrigas para
provar a Lobo, cansado e desacreditado, que Xampoo não poderá ficar fechada. A peça teatral discute
a necessidade de espaços onde a comunidade
LGBTQI se encontre para se divertir, se articular e,
principalmente, existir. Problematizando a questão
da invenção do gueto, Rebola é uma homenagem à
criação e resistência de espaços de articulação para
a comunidade LGBTQI ganhar o mundo afora.

FICHA TÉCNICA

Encenação e texto: Larissa Lacerda
Colaboradores cênicos: Camila Guilera (Assistência de Direção) Vinicius Bustani (A outra voz)
Direção de movimento: Bárbara Barbará
Direção musical: Luciano Salvador Bahia
Figurino, maquiagem e design gráfico: Agamenon Abreu
Costureira: Guida Maria (Centro Técnico TCA)
Iluminação João Batista
Assistência Iluminação Felipe Viguini
Operação de luz Vinicius Bustani
Operação de som: Camila Guilera
Cenografia Rodrigo Frota Colaboração de cenografia
Érick Saboya
Cenotecnia: Adriano e Tomate (Centro Técnico TCA)
Assistente de cenografia e figurino: Bia Roriz
Pesquisa, consultoria literária e mais: Lorena Grisi
Orientação dramatúrgica inicial: Gil Vicente Tavares
Coordenação de produção: Camila Guilera
Assistência de produção: Larissa Lacerda Bia Roriz
Realização: Panacéia Delirante

ISTO NÃO É UMA MULATA

Dia 13 e 14.set (terça e quarta)
Mônica Santana.
Salvador - Bahia
Espaço Cultural da Barroquinha.
19:00 horas (13 de setembro)
16 e 19h (14 de setembro)
Classificação. 14 anos.
Sinopse. Partindo da famosa frase proferida por
Gilberto Freyre “Branca para casar. Mulata para
fornicar. Negra para trabalhar”, a artista Mônica
Santana tece obras que questionam as formas de
representação da mulher negra: seja a mestiça
hipersexualizada, de formas exuberantes e sempre
disponível para o sexo, seja a negra escura para o
serviço braçal.

TORMENTA

Dia 13 e 14.set (terça e quarta)

até que se destruam mutuamente. A peça retrata
a situação-limite de Paco e Tonho que sobrevivem
de descarregar caminhões. Vivem numa espelunca
e se maltratam mutuamente num perverso jogo de
poder que vai corrompendo a ambos lentamente.
Paco é perverso e insidioso e não tem raízes, já
Tonho estudou, possui família e está mergulhado
numa situação adversa apenas enquanto espera
uma oportunidade de emprego redentora. Nada disso acontecerá. Sem saída, Tonho assume a personalidade de Paco e mata friamente o companheiro de
quarto.
Ficha Técnica

Autor: Plínio Marcos
Direção: Gideon Rosa
Elenco: Pedro Lisboa e Rafael de Souza

Ficha Técnica

Texto: Daniel Arcades
Direção: Thiago Romero
Elenco: Hamilton Lima, Gustavo Nery,
Fernando Ishiruji, Ricardo Albuquerque,
Sullivã Bispo, Genário Neto, Thiago Almasy,
Rodrigo Villa, Diogo Teixeira e Caíque Copque.
Direção Musical: Jarbas Bittencourt
Letras das músicas: Daniel Arcades
Arranjos: Jarbas Bittencourt
Coreografia: Edeise Gomes/ Elivan Nascimento
Figurino: Tina Mello
Figurinista Assistente: Luiz Santana
Iluminação: Luiz Guimarães
Maquiagem: Thiago Romero
Costureira: Saraí Reis
Preparadores: Valerie O’hara (Dublagem), Elivan Nascimento (Stilleto), Daniel Arcades (dramaturgia), Rainha
Loulou (maquiagem e figurino), Edeise Gomes (composição
coreográfica) e Thiago Romero (interpretação).
Direção de Produção: Luiz Antônio Sena Jr
Realização: Teatro da Queda

Grupo: Cielo rasO
Espanha.
Teatro Vila Velha
20 horas
Classificação. Livre.

É com o ponto de partida de ironizar a imagem
canonizada da mulher negra nas artes e na mídia,
visitando diferentes referências e criando novos
discursos que a performer.
Ficha Técnica.

Direção, dramaturgia e atuação: Mônica Santana
Direção Musical e Sonoplastia: André Oliveira
Cenografia: Deilton José
Figurino: Cássio Caiazzo
Iluminação: Luiz Guimarães
Maquiagem: Nayara Homem
Produção: Gameleira Artes Integradas
(Olga Lamas e Raiça Bomfim)
Fotografia: Andrea Magnoni
Designer Gráfico: Tai Oliver
Assessoria de Imprensa e Redes Sociais
– Crioula Comunicação

FICHA TÉCNICA

Intérpretes: Marti Güell, Leire Otamendi,
Gorka Gurrutxaga
Coreografia e Direção: Igor Calonge
Assistência de Direção: Gabriel F.
Desenho de Iluminação: Pedro Fresneda,
Raquel Hernández
Direção Técnica: Cristina Libertad Bolívar
Produção: Beatriz Churruca
Fotografia: Gabriel F.

Sinopse. Delicado, frágil, brutal. Tormenta expressa dois extremos do nosso corpo: a força e a debilidade. E do ser humano: a obstinação, a resistência,
a necessidade e o abraço. Um olhar sobre a capacidade de transcender a palavra a partir do corpo.

OS JAVALÍS
Dia 14 e 15.set (quarta e quinta)
Grupo: Teatro Nu - 10 anos
Salvador-Bahia
Teatro Martim Gonçalves
20:00 horas
Classificação. Livre
Sinopse. Um homem solitário e recluso, averso a
visitas, recebe a inesperada invasão de um pretenso vendedor que diz que os javalis já destruíram a
humanidade inteira, e que só restam eles dois no
mundo. Em diálogos aparentemente absurdos, a

CARTOGRAFIA DO ABISMO
Dia 16 e 17.set (sexta e sábado)
Grupo: Oco Teatro e Teatro Terceira Margem
Salvador-Bahia
Espaço Cultural da Barroquinha
16h e 19h (sexta)
19h (sábado)
Classificação. 16 anos.
Sinopse. Inspirado no universo de Antonin Artaud,
Caio Rodrigo faz uma viagem pelo pensamento
fragmentado da obra de Artaud, expondo as vísceras do seu universo. Traçando um paralelo entre
a personalidade como ente ético e social do ator
contemporâneo e o pensamento filósofo-teatral da
personagem francesa. O uso das imagens como móbil para a retomada do universo de Artaud e do jogo
entre realidade e fantasia, entre carne viva e delírio,
fazem do espetáculo um ritual em um universo
imaginário

trama vai ganhando contornos inusitados, entre
os questionamentos sobre o real golpe dado pelos
javalis e os medos e receios que contaminam ambos
os personagens, até que uma reviravolta muda o
sentido das coisas.
Ficha Técnica

Texto e encenação - Gil Vicente Tavares
Efeitos sonoros - Luciano Salvador Bahia
Iluminação - Eduardo Tudella
Elenco - Carlos Betão e Marcelo Praddo
Produção executiva - Ana Paula Prado
Fotos - Jônathas Araújo
Realização - Teatro NU e Ai! Peroca Produções

Ficha Técnica

Texto – Antonin Artaud / Adaptação – Caio Rodrigo,
Luis Alonso e Hilda Nascimento
Fragmentos – Palavra Delírio – Caio Rodrigo / Corpo
Espanto – Daniel Guerra / Citações – Hamlet – Willian
Shakespeare / O Inominável – Samuel Beckett
Direção – Luis Alonso
Assistente de direção – Hilda Nascimento
Atuação – Caio Rodrigo
Cenário – Rodrigo Frota
Iluminação – Pedro Dultra
Figurino – Hamilton Lima
Trilha Sonora – Luis Alonso
Projeto Gráfico e Fotografia – Filipe Cartaxo
Foto/divulgação – Alessandra Nohvais
Produção – Teatro Terceira Margem
Assistência de Produção – Raquel Bosi

TIJUANA. LA DEMOCRACIA EN MEXICO.
Dia 16 e 17.set (sexta e sábado)
Grupo: Lagartijas Tiradas Al Sol.
México.
Teatro Gregório de Mattos.
19:00 horas
Classificação. 15 anos.
SinoPse. O que significa democracia para 50 milhões de pessoas que vivem com um salário mínimo
em México hoje em dia? O que esperamos da democracia hoje? O que esperamos da política além da
democracia? A economia condiciona a maneira em
que experimentamos com a política e as expectativas que temos.
Tijuana, coloca em cena a experiência do ator/pesquisador Gabino Rodriguez, quem se converteu durante seis meses em Santiago Ramirez, habitante de
Tijuana (Baja Colômbia) sob condições específicas
que o afastaram do seu universo habitual e permaneceu incomunicado enquanto trabalhava com um

UN CABALLO SE LAMENTA

Dia 16 e 17.set (sexta e sábado)
Grupo: Yuyachkani
Peru
Teatro Vila Velha.
20:00 horas
Classificação. 14 anos.

salário mínimo numa fábrica da zona. A encenação
procura contar esta experiência e indagar nas possibilidades da representação. Ser outro, tentar viver a
vida de outra pessoa. Se trocar pelo outro. Isso não
é atuação?
Este trabalho faz parte do projeto “La Democracia
em México 1965 – 2015”
Ficha Técnica

Ator: Gabino Rodríguez Lines
Chefe Técnico: Sergio López Vigueras

Ficha TÉcnica

Piano: Pepe Bárcenas
Dirección: Miguel Rubio Zapata
Director adjunto: Sebastián Rubio Ralli
Productora asociada: Socorro Naveda
Coordinación Técnica : Felipe Luck
Diseño de iluminación: Mariano Márquez
Sonido: Carlos Cuya

Sinopse. Un caballo se lamenta (2016) retoma o
projeto de Yuyachkani Baladas del bien estar (1985)
sobre poemas e canções de Bertolt Brecht, obra e
pensamento indispensável para alimentar a proposta cênica de Yuyachkani. O poeta alemão tem sido e é
um interlocutor necessário com o trabalho do grupo
e chegou em um momento em que o coletivo pensava na necessidade de inventar um teatro que correspondera ao seu tempo.
Brecht contribui com Yuyachkani dotando-o de um
corpo teórico, uma maneira de entender e olhar o
mundo.

PRÓLOGO PRIMEIRO

Dia 17 e 18.set (sábado e domingo)
Grupo: Caixa do Elefante
Porto Alegre - Rio Grande do Sul.
Teatro Martim Gonçalves
20:00 horas (17 de setembro)
16:00 e 20:00 horas (18 de setembro)
Classificação. 14 anos.

Sinopse. O espetáculo Prólogo Primeiro utiliza textos de Edward Gordon Craig, montados pela primeira vez no Brasil, cinquenta anos após a morte deste
controvertido diretor, dramaturgo, cenógrafo e teórico teatral que revolucionou o século XX com o seu
“teatro do futuro” e sua “supermarionete”. A mescla
do simbólico, do paródico e do místico presente em
sua obra são apresentados de forma leve, fazendo
refletir sobre a presença do ator em cena e também
sobre diferentes modos de relacionar-se com o outro e com o mundo.

CURsos
A PRESENCA DO
ATOR
13, 14 15 de setembro das 14:00 às 17:00
Vagas: 20 participantes
Público alvo: Atores, bailarinos, clowns,
pesquisadores
Local: Espaço Xisto Bahia

Carlos Simioni, ator pesquisador, abordará suas
pesquisas desenvolvidas no Lume: a presença
do ator, emanação de energia, a construção
do corpo interior, e a estrutura física da voz. A
presença diz respeito a algo íntimo, uma pulsação que transpassa e percorre toda a ação
cênica. Neste curso trabalharemos a dilatação do
corpo, a expansão da energia no espaço, o campo
magnético, a transformação do peso do corpo em
energia, a ação energética e a construção da presença cênica como princípios da dança pessoal,
elementos técnicos desenvolvidos LUME durante
décadas de pesquisa teatral.

Direção e concepção visual: Paulo Balardim
Assistência de direção e pesquisa de cena: Carolina Garcia
Elenco: Viviana Schames e Renato Turnes
Texto: Edward Gordan Craig tradução/adaptação Carolina
Garcia, Paulo vBalardim e Viviana Schames
Músicas: Antonio Vivaldi, René Aubry e Nino Rota
Cenotécnica e confecção de bonecos: Marcos Nicolaiewsky
e Paulo Balardim
Assistentes de cenotécnica e bonecos Carolina Garcia,
Gabriel Velasquez, Viviana Schames, Paulo Nazareno, Sonia
Velloso (Esha)
Soldas e estrutura de alumínio: João Rosa
Figurinos: Sonia Velloso (Esha)
Costuras: Sonia Velloso (Esha) e Dona Rosa
Operação de luz: Luana Pasquimell
Operação de áudio e vídeo: José Derly
Transporte de cenário Cena em Trânsito:Hilário Fonseca
Assessoria de imprensa: Bianca Senna e Paula Catunda
Criação gráfica: Clemente Design
Fotografias: Gisele Knutez
Produção de vídeos: Zapata filmes
Edição de vídeos: Alberto Arango
Coordenadora de produção: Carolina Garcia Marques
Produção executiva projeto Petrobras: Fabiana Lazzari
Produção e logística da turnê: Luanda Wilk
Assistência de produção Gisele Knutez.

R$ 20 Inteira e R$ 10 meia
Os ingressos podem ser adquiridos na
bilheteria de cada teatro.

ESPACOS
Teatro Martim Gonçalves
Endereço: Av. Araújo Pinho, 292 - Canela, Salvador | Telefone: (71) 3283-7862
Teatro Vila Velha
Endereço: Av. Sete de Setembro, s/n - Passeio Público, Salvador | Telefone: (71) 3083-4600
Espaço Cultural da Barroquinha
Endereço: Rua do Couro, s/nº - Barroquinha,
Salvador | Telefone: (71) 3334-7350

Teatro Gregório de Mattos
Endereço: Praça Castro Alves, s/n - Centro, Salvador | Telefone: (71) 3202-7800
Teatro Castro Alves
Endereço: Praça Dr. Mario Macedo Costa, s/n Campo Grande, Salvador | Telefone: (71) 35350600

Centro Cultural Adonias Filho
Endereço: 586,, R. Maria Lima Guimarães, 508,
Itabuna

Casa de Cultura de Buerarema Jonas & Pilar
Endereço: Praça Cristovaldo Monteiro,
Buerarema

Passo a Passo

FICHA TÉCNICA FILTE

13,14 e 15 de setembro das
14:00 horas às 16:30
Vagas: 14 participantes
Local: Sala de ensaio Teatro Castro Alves

Direção artística geral
Luis Alberto Alonso

A atriz dinamarquesa Mia Theil Have, que fazia
parte do Odin Teatret e ISTA (Escola Internacional da Antropologia Teatral) até 2007, convida
Atores, cantores, artistas do circo, músicos e
dançarinos a explorar métodos de treinamento
e maneiras de criar dramaturgias para o palco durante uma intensa oficina de três dias de
duração.

Ficha Técnica

INGRESSOS

Indicação: Trazer uma canção, equipamento (circo), uma pequena coreografia, um instrumento
ou um curto monólogo (ou mesmo um curto
diálogo, se for trabalhar em conjunto com outra
pessoa).

Oficina Teatralidade e Memória
Dias 13 e 14 de setembro das 14:00 às 18:00
Vagas: 12 participantes
Público alvo: atores, dançarinos e performers
Fazendo uso de objetos pessoais que tenham um
significado especial para cada ator, a oficina
será um espaço para a memória pessoal e teremos a possibilidade de aproximarmos do processo criativo a partir dos objetos cotidianos num
dialogo com a memória do corpo.

Direção de produção
Rafael Magalhães
Coordenação geral
Renata Berenstein

Assistente de direção
Danili Magalhães

Produtores Executivos
Karen Souza
Renata Troccoli

Assistente de produção
Thiago Carvalho
Flávia Gaudêncio
Marta Rios
Jane Santa Cruz
Coordenação de carga
Mario Cesar Alves

Coordenação de receptivo
Margarida Laporte
Coordenação de ações
formativas
Andréa Motta

Coordenação mediação
cultural
Poliana Bicalho
Mediador cultural
Luana Peixoto

Coordenação cenário
Maurício Pedrosa
Coordenação de transporte
Filipe Silveira
Anjos das companhias
Augusto Cidreira
Carla Teixeira
Devora Judith Arber

Coordenação de camarim
Poliana Troccoli
Coordenação iluminação
Rita lago

Coordenação som e multimídia
Dj Jeferson Souza
Equipe técnica de cenário
Adriano Passos
Antônio Carlos (Pequeno)
Bruno Matos
Cassio Vieira (Tomate)
Israel Luz (gão)
Wagner Luís (Cabo)
Assessoria de imprensa
Doris Veiga Pinheiro
Programação visual
Filipe Bezerra
Ramon Anjos

Registro fotográfico
Alessandra Nohvais

Registro em vídeo
Rafael Grilo

Voz do FILTEBAHIA
Marcelo Quintanilha
Nina de Almeida

Arranjos
Casadacanção Produções Artísticas
Realização
Carranca Produções Artísticas
Aude Produções
Oco Teatro Laboratório
Agradecimentos

Alexandre Simoes / Carla Pinheiro / Tiago Chaves / Fernando
Guerreiro / Chico Assis / Manuela Sena / Fernando Zivtsac /
Rodrigo Cavalcante / Rose Lima
/ Mauricio Serra / Francis Rocha
/ Antonio Figueiredo / Patrícia
Barreto / Fernando Marinho /
Raimundo Troccoli / Eliene Benicio / Bira Reis / Marcio Meireles /
Bianca Araujo / Zeca de Abreu /
Sergio Colavolpe / Lindice Matos
/ Belisa Canuto/ Carla Teixeira de
Freitas / Denise Soares / Miguel
Santos / Bruno de Abreu / Paulo
Silvério / Cinthia Muniz Carvalho
/ Bruno Mendes / Vilana Barros /
Milena Sousa / Luiz Bulos.

