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Pró CultPor  acreditarmos que  a  arte  e  a  cultura podem  transformar o mundo  criamos,  em 2009,  a  Pró Cult. Queremos contribuir para a formação de uma sociedade mais crítica, capaz de pensar e agir em prol do desenvolvimento sustentável social, político e ambiental. Sensibilizar as pessoas, promovendo o acesso a bens culturais e o aprendizado a partir do entretenimento é um de nossos objetivos. Prezando sempre pela qualidade artística e técnica dos projetos. Promover a cultura através da profissionalização de artistas e realizar  projetos  que  levem  Curitiba  para  o  mundo.  Ou  o  mundo  para  Curitiba.  Além  de  idealizar, administrar e produzir projetos culturais, utilizamos a arte como ferramenta de comunicação para ações corporativas que encontrem na ludicidade uma importante aliada para transmitir suas mensagens.

@procultbr@mostraespetacular
www.mostraespetacular.com.br
contato@mostraespetacular.com.br(41) 9 9682-1103imprensa (41) 9 9909-7837 glaucia domingosENTRADA GRÁTIS A Mostra Espetacular tem a possibilidade de oferecer gratuidade na programação porque é um projeto aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura, por isso o Governo e instituições estão pagando por ela, através da dedução de impostos, apoios em produtos e serviços e contribuições diretas. Este projeto emprega diretamente 115 pessoas, além da contratação de  fornecedores e aquisição de produtos e serviços.

Durante a semana, os espetáculos são abertos ao público, mas destinados a escolas públicas, organizações sociais e escolas apoiadoras do projeto (que poderão realizar agendamento para alunos / a escola será responsável pelo transporte). Agendamentos pelo contato@mostraespetacular.com.brOs ingressos das apresentações e atividades são gratuitos e serão distribuídos no local, 01 hora antes do início (até atingir a capacidade do espaço).
Algumas oficinas terão inscrições realizadas por e-mail (vide descrição). Fique atento e não perca esta oportunidade.

Colocamos a indicação etária como sugestão, mas a classificação da Mostra Espetacular é livre para todas as idades.



Sabe aquele bem estar que você sente quando ouve uma música que você ama? Ou aquela tensão quando assiste a um filme de suspense? Ou o friozinho na barriga de entrar no teatro?Isso é o poder mágico que a arte tem de nos fazer voar para além do que é concreto, real. De nos permitir criar outras realidades e viver experiências através do sensível, mas sem tirar nossos pés do chão.A Arte, através do lúdico, trabalha as emoções e nos permite ampliar os horizontes. É nossa maior aliada na construção de uma geração mais sensível e preparada para lidar com as suas questões no mundo.Este projeto foi concebido para apresentar diversas experiências, em linguagens artísticas diferentes, que não subestimem a inteligência das crianças e que promovam momentos de encontro – entre crianças, entre famílias, entre artistas, entre escolas, entre adultos e entre todos. Aos adultos, desejo que esqueçam suas diferenças e se permitam, se divirtam, libertem a sua criança interior. Às crianças, só aproveitem! Michele Menezes



10 A 18 NOVEMBRO

Os ingressos das apresentações e atividades são gratuitos e serão distribuídos no local, 01 hora antes do início (até atingir a capacidade do espaço).

10 NOV  SÁBADOTEATRO SESC DA ESQUINA 16H IARA - O ENCANTO DAS ÁGUAS CIA LUMIATO (BRASÍLIA/DF)Indicação 4 ANOSCASA 10211H - 18H MAMUTINHA - Artes Gráficas para CriançasGLORIOSA PRODUÇÃO CULTURALANA HUPFER E FLAVIA MILBRATZ (CURITIBA/PR)Indicação 4 a 12 ANOS  DOMINGO11 NOVCASA DA FLOR  11H QUINTAL CASCA (BELO HORIZONTE - MG)Indicação 5 ANOSESPAÇO CULTURAL PÉ NO PALCO14H - 18H FOI COISA DE SACICIA  CONTACAUSOS (CHAPECÓ - SC)Indicação 6 ANOSPROJETO LEITURAS DRAMÁTICAS: NA RODA DOS SONHOSJAÊ COLETIVO (CURITIBA - PR)Indicação LIVRELANCAMENTO DE LIVROSHISTÓRIAS QUE EU GOSTO DE CONTAR CLÉO BUSATTOO MENINO QUE AMARRAVA TUDO GUGA CIDRAL12 NOV  SEGUNDA-FEIRAHORÁRIO E LOCAL A DEFINIRPALESTRA: CULTURAS DA INFÂNCIA, ENTRE A ARTE E A EXPERIÊNCIA LÚDICANÉLIO SPRÉA (CURITIBA/PR)



   TERÇA-FEIRA13 NOV13 A 18 NOV - HORÁRIO E LOCAL A DEFINIROFICINA DE CRÍTICA: DESCOBERTA DA CENA PELA FAMÍLIA MICHELE ROLIM  (PORTO ALEGRE - RS)TEATRO SESI PORTÃO15H ESTÓRIAS BRINCANTES DE MUITAS MAINHASCIA DO ABRAÇÃO  (CURITIBA - PR)Indicação LIVRE TEATRO JOSÉ MARIA SANTOS19HVICKY IZA LAS VELAS COMPANY MAFALDA (SUIÇA)Indicação 4 ANOS   QUARTA-FEIRA14 NOV TEATRO SESI PORTÃO15HLÁ NA LUADIONISOS TEATRO ( JOINVILLE/SC)Indicação 4 ANOSCASA 10218H30- 21H CINE LUARGLORIOSA PRODUÇÃO CULTURALANA HUPFER E FLAVIA MILBRATZ (CURITIBA/PR)Indicação 6 a 11 ANOS   QUINTA-FEIRA15 NOV ESPAÇO FANTÁSTICO DAS ARTES15HA MENINA E O LAMPIÃOCIA FILHOS DA LUA (CURITIBA/PR)Indicação LIVRE ESPAÇO FANTÁSTICO DAS ARTES16HCABARET DE VARIEDADESNÚCLEO DE PALHAÇARIA (CURITIBA/PR)Indicação LIVRE

ESPAÇO FANTÁSTICO DAS ARTES17H ESTREIA!FABULOSO TEATRO DE BOLSO E PAPELTUPI PERERÊ  (CURITIBA/PR)Indicação LIVREESPAÇO FANTÁSTICO DAS ARTESDURANTE  A PROGRAMAÇÃOTEATRO LAMBE LAMBE TRÁGICA CIA DE ARTE  (CURITIBA/PR)Indicação 3 ANOS   SEXTA-FEIRA16 NOVTEATRO SESI PORTÃO15H  ALBERTO, O MENINO QUE QUERIA VOARCOMPANHIA KARAGOZWK (CURITIBA/PR)Indicação LIVRE   SÁBADO17 NOVCENTRO CRIATIVIDADE SÃO LOURENÇO - EXTERNO9H - 12H OFICINA RODA PARANGOLÉNÓS EM TRAÇO (CURITIBA/PR)Indicação 4 a 10 ANOSTEATRO SESI PORTÃO 20H SOPROS, TAMBORES E ARLEQUINS(CURITIBA/PR)Indicação LIVRE   DOMINGO18 NOVTEATRO CLEON JACQUES11H MERGULHO   ERANOS CÍRCULO DE ARTE (ITA JAÍ/SC)Indicação 1 a 6 ANOS TEATRO BOM JESUS - ENCERRAMENTO16HCHAPEUZINHO VERMELHOPROJETO GOMPA (POA/RS)Indicação 5 ANOS



Pensar na infância como fator de singeleza. Pensar a arte como torrente que ilumina o sentir. Sentir a cidade e seus espaços na sua potência criativa e acolhedora. Saber da necessidade do encontro e da troca. Sonhar com tempos mais leves. Conquistar experiências duradouras!Mostra Espetacular. Um evento que vem se consolidando em Curitiba sintonizado com diferentes iniciativas espalhadas pelo nosso país e pelo mundo. Encontro de gente dedicada a criar, refletir e unir esforços para valorização e aperfeiçoamento deste fazer tão nobre: a Arte para crianças.Pensar na criança é pensar em alguém profundamente enraizado num tempo e num espaço, alguém que interage misteriosamente com tudo que permeia a vida e seus mágicos movimentos. Vida que segue os passos de um gigante chamado Porvir.O que trazer para as crianças e seus acompanhantes nesta Mostra Espetacular? Responder significou rever conceitos e lapidar desejos. Este ano a Mostra continuará passeando pela cidade. Brincando de esconde- esconde! Estimulando as descobertas. Uma história puxa a outra! Quem quiser conte outra vez!  Encontros feitos para mirar no espelho mágico do teatro e da dança; para sentir as ondas sonoras das vozes que se equilibram na corda bamba; para tocar na pele macia da emoção fresquinha dos vocacionados brincantes; para aspirar aos ares da imaginação festiva que faz os olhos borbulharem de alegria. Nossa vontade é sim agradar as crianças deste hoje. Um hoje tão complexo, onde elas, que sempre predispostas ao jogo do entretenimento e à sede de saber, nos convidam a uma seleta programação. Com isso, estamos igualmente colocando pais, educadores e, sobretudo os artistas envolvidos num cenário onde é possível saber o que nos interessa e o que nos alivia ao vê-las contemplar ou interagir com o mundo fantasioso proposto em cada espetáculo ou vivência.

curadoria espetacular



Quando fazemos escolhas, buscamos que elas nos apontem caminhos de transformações, descobertas técnicas, aprimoramento das estéticas e de visão de mundo. Queremos, sim, que o novo e o inusitado nos capturem e nos façam mais responsáveis. Que o que se veja no palco ou em espaços alternativos nos permita identificar os cuidados e todo o zelo e dedicação dos artistas que produzem para crianças. Estamos contando nesta Mostra com gente que se dedica a este fazer, trazendo em suas propostas a presença das dinâmicas: arte-educação/ socialização/ subjetividade/ transformação e reflexão.É preciso olhar para a criança de hoje, do mundo polarizado, da comunicação acelerada e do excesso de informação, fatores esses preponderantes da sua realidade, e a convocar, pela via do sensível, a refletir sobre os paradigmas de seu tempo, através de uma linguagem que lhe seja acessível e possibilite sua emancipação como espectadora autônoma, crítica e reflexiva. As atrações todas revelam que o lúdico e o poético têm um lugar especial na vida da criança. A valorização da cultura local ou regional sempre traçando contornos universais; a presença das soluções artesanais e do uso das novas tecnologias; valorizando a tradição e o novo e, mais que tudo, aquilo que é perene: o poder de encantamento e da fruição da beleza.Muitas vezes enquanto discutíamos a programação, adentramos no mundo da física quântica, sempre acreditando que momentos de encontros sensíveis, onde a arte se faz presente, são momentos que fazem bem a todo o planeta. São “sessões de acupuntura” na terra e que repercutem na vida de todos os seres. A Mostra abre espaço para sentarmos e falarmos das nossas escolhas, de nossa missão, do privilégio de entendermos o “olhar estrangeiro”, de sabermos por que cantamos em roda e, muito especialmente, de nos exercitarmos no entendimento da linguagem do afeto. Quem cria para crianças é um educador (a), tendo aqui a educação como tudo o que permeia a vida e os relacionamentos. Um ato de amor!Convidamos a todos a se inspirarem na leveza e no anelo de um futuro mais sensível e mais suave, a dizer conosco sim à Mostra Espetacular e aplaudir estes artistas tão especiais que aqui honramos e agradecemos.                          



MICHELE MENEZESCOODENAÇÃO GERAL/CURADORIA/ DIREÇÃO DE PRODUÇÃOÉ produtora cultural, publicitária e especialista em Comunicação Organizacional pela ECA/USP. Elabora, administra e produz projetos culturais. É sócia da Pró Cult e diretora de produção da Subita Companhia e do Teatro de Breque, em Curitiba. Entre outros projetos produziu, entre 2007 e 2018, mais de 20 espetáculos, aprovados em leis de incentivos e editais públicos e privados. Além da Mostra Espetacular realiza, desde 2007, a Mostra Novos Repertórios.FATIMA ORTIZ cURADORIAAtriz, Diretora Teatral, Diretora de Produção, Arte Educadora e Dramaturga Fátima Ortiz é artista reconhecida por suas iniciativas e realizações que englobam o fazer teatral em suas dimensões criativas, educativas e política. Criadora e diretora do Pé no Palco Atividades Artísticas desde 1995, um espaço cultural que promove o fazer teatral por meio de vários segmentos. É reconhecida nacionalmente por seu trabalho dirigido à infância. Em 2012 lançou a obra dramaturgia infanto-juvenil contendo 04 textos de teatro de sua autoria. Criadora do projeto Palco Escola em Curitiba dedica-se hoje a pesquisa da confluência  teatro com crianças e do teatro para crianças. É uma das mais premiadas diretoras de teatro de Curitiba. LUCIANA VARASCHIN CURADORIALuciana Varaschin é artista, arte-educadora e produtora cultural. Formada em Dança pela Faculdade de Artes do Paraná - Licenciatura e Bacharelado, Pós-Graduada em Corpo Contemporâneo pela UNESPAR e Psicomotricidade pela UniFAE, atuou como bailarina, professora de Arte/Dança, diretora, coreógrafa e produtora de espetáculos infantis realizados por e para crianças em instituições públicas e privadas do Paraná. Atualmente está a frente como curadora de conteúdo do Muralzinho de Ideias, projeto que idealizou em 2014, voltado a difundir e propiciar o encontro entre a infância, a educação, a arte e a cultura.  



Um projeto artístico não se faz só com amor (apesar de ele ser fundamental!).Uma Mostra como esta (pelo menos) triplica o valor investido nela, movimenta a economia do país, gera trabalho para mais de 100 pessoas e para muitos estabelecimentos comerciais, fortalece a imagem de Curitiba no Brasil (e agora começamos um movimento internacional).Para que possamos realizá-la, trabalhamos o ano inteiro em busca de subsídio e de parceiros. Pessoas e instituições que  veem na Mostra uma opção para  realizar uma ação de  comunicação  institucional ou exercitar sua responsabilidade social.A nossa prospecção para 2019 já começou! Estamos buscando incentivos (dedução do imposto de renda através da Lei Rouanet – o projeto já está aprovado)  /  patrocínios  diretos  (dinheiro)  e  apoios  (passagens  aéreas,  alimentação,  hospedagem, transporte local, gráfica, serviços, etc).Se você tem interesse, entre em contato conosco através do e-mail contato@mostraespetacular.com.br ou (41) 4102-0304.VOCÊ TAMBÉM PODE CONTRIBUIR INDICANDO O PROJETO!!! 

AGRADECIMENTOSA  Mostra  Espetacular  realiza  em  2018  a  3ª  edição  e  cresce  a  cada  ano!  Este  ano  nos  tornamos internacionais! Isso só é possível porque contamos com o apoio de pessoas que acreditam no projeto e contribuem com ele, pessoalmente, com seus trabalhos artísticos ou através de suas instituições (porque uma logomarca não existe sem pessoas).Começamos por agradecer àqueles que, faça chuva ou faça sol, estão conosco: Alexandra Monfort, Ciliane Vendruscolo, Gabriela Berbert, Giovana Soar, Ivan Mendonça, Joana Walter, Lucas Amado, Maira Lour, Nelcy Mendonça, Nina Ribas e Pablito Kucarz. À Fatima Ortiz e à Luciana Varaschin, que são muito mais que curadoras.A todos os artistas que integram a programação!À toda equipe espetacular!À Ana Cavalli, Anna Zetola, Basso, Beto Lanza, Daniele Machado, Edran Mariano, Eduardo Engelhardt, Fabiano Campos, Desire Fabri, Gisele Leske, Giselle Lima, Karina Flor,  Jussara Batista, Liana Menezes, Livien Ullmann, Luiz Gustavo Dalazen, Marcos Santos, Marilia e Mayra Culpi, Mazé Portugal, Nathalia Luiz, Maricleia Kamaroski, Paz Begué, Rafael Eduardo, Renata Mele.Ao Muralzinho de Ideias, à Súbita Companhia e ao Teatro de Breque – melhores amigos da Pró Cult.E a você, público, que prestigia este projeto com a sua presença!



A palestra "Culturas da Infância - Entre a Arte e a Experiência Lúdica" apresenta noções e sugestões para um trabalho criativo junto a crianças. Por isso, possui como público alvo todos aqueles que, de algum  modo,  atuam  na  educação  de  crianças, como,  por  exemplo,  artistas,  arte-educadores, profissionais da Educação, pais e interessados na interface cultura-infância. O palestrante se vale de recursos  multimídia  durante  a  apresentação, como  filmes  que  produziu  em  suas  pesquisas, imagens,  histórias  e  canções.  Ao  longo  da exposição,  promove  experiências  lúdicas  com  o público e desenvolve análises sobre a constituição do ser criativo e a relação entre arte, escolarização e sociabilidade infantil. MINISTRANTE:  Nélio  Spréa  é  professor, produtor  artístico  e  músico.  Possui  doutorado (2018)  e  mestrado  (2010)  em  Educação  pela Universidade Federal do Paraná. É graduado em Educação Artística  -  Habilitação em Música pela Faculdade de Artes do Paraná (1999). Cofundador 

PALESTRA: CULTURAS DA INFÂNCIA, ENTRE A ARTE E A EXPERIÊNCIA LÚDICANÉLIO SPRÉA (CURITIBA/PR)12 NOV HORÁRIO E LOCAL A DEFINIR

ATIVIDADES FORMATIVAS

do  Grupo  Mundaréu,  atuou  em  CIAs  como  Ator Cômico Produções e Malasartes. É fundador e diretor pedagógico da Parabolé Educação e Cultura, onde se dedica à  criação artística e  ao desenvolvimento de projetos  culturais  dirigidos  a  escolas  e  instituições socioassistenciais. É autor de livros, CD's e filmes para crianças dos quais se destacam os curta-metragem “O Fim do Recreio” e “A escola de Ensino Fenomenal”, vencedores de festivais nacionais de cinema infantil. É  codiretor  da  série  televisiva  infantil  AUÊ,  em exibição na TV Brasil. Realiza pesquisas nos campos da  arte-educação,  sociologia  da  infância,  música popular, culturas populares e culturas da infância, as quais servem de referência na elaboração de cursos, palestras,  projetos  culturais,  espetáculos,  roteiros audiovisuais e textos literários. É palestrante atuante nos programas de  formação pedagógica das  redes municipais  de  ensino  em  várias  regiões  do  Brasil. Desenvolve também, via sistemas privados de ensino e  editoras,  cursos  de  formação  profissional destinados a docentes de educação infantil e ensino fundamental.



OFICINA DE CRÍTICA: DESCOBERTA DA CENA PELA FAMÍLIA MICHELE ROLIM (PORTO ALEGRE - RS)
13 A 18 NOV HORÁRIO E LOCAL A DEFINIRA  oficina  é  um  estímulo  e  um  convite  para mães/pais  e  filhas/filhos  dialogarem  com  os espetáculos  da  programação  e  com  o  cenário cultural para crianças. Cada vez se torna maior a importância  de  acesso  à  produção  teatral  de qualidade na construção da formação estética, axiológica (ética e moral), afetiva e sociocultural de uma criança. A ideia é formar um grupo de famílias que participarão da oficina e assistirão a lguns   espetáculos   se lec ionados   pela ministrante.  Nos  encontros  também  iremos pensar  quais  são  os  desafios  da  linguagem teatral  para  esse  público  em  constante renovação,  tanto  a  respeito do  conteúdo, mas também quanto à forma, visto que são assuntos intimamente relacionados.

MINISTRANTE: Michele  Rolim  é  jornalista  e  doutoranda  pelo Programa  de  Pós-Graduação  em  Artes  Cênicas  da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Autora do livro "O que pensam os curadores de artes cênicas", editado pela Cobogó em 2017. Trabalhou de 2009 a 2017 como repórter responsável pelo setor de  artes  cênicas  do  Jornal  do  Comércio,  em  Porto Alegre. Participou dos júris do Prêmio Açorianos de Teatro, do Troféu Tibicuera de Teatro Infantil (ambos da prefeitura de Porto Alegre) e do Prêmio Braskem em Cena no  festival  internacional  Porto  Alegre  Em Cena.  Membro  da  International  Association  of Theatre Critics (IATC).



10 NOV SÁBADO 11H - 18H CASA 102
MAMUTINHA - Artes Gráficas para CriançasGLORIOSA PRODUÇÃO CULTURALANA HUPFER E FLAVIA MILBRATZ (CURITIBA/PR)

Um  Índio  da  aldeia  sonha  com  uma  mulher sobrenatural.  Ao  acordar,  procura  o  sábio  Pajé para tentar entender quais são os mistérios dessa mulher, descobrindo assim a história da Iara. No encantamento da sereia brasileira, o protagonista mergulha com ela nas profundezas do seu próprio destino. Inspirado na lenda da Iara e utilizando a linguagem do teatro de sombras contemporâneo, o espetáculo busca sensibilizar o público infanto-juvenil sobre os saberes da tradição oral dos povos originários  do Brasil.  Espetáculo  patrocinado  pelo Ministério  da  Cultura,  selecionado  pelo  Programa Petrobras Distribuidora de Cultura 2017/2018.

IARA - O ENCANTO DAS ÁGUAS CIA LUMIATO (BRASÍLIA/DF)
10 NOV SÁBADO 16H TEATRO SESC DA ESQUINA  A Mamutinha é um braço da Mamute, a feira gráfica de rua. Nesse espaço, além de expositores voltados à arte para criança, a feira contará com um espaço acolhedor com oficinas práticas de arte e um ateliê de experimentações gráficas. Um lugar onde será possível conhecer e experimentar as possibilidades artísticas de carimbos, serigrafia, gravuras, stencils e muito mais. A programação também contará com um  espaço  de  leitura  e  lançamentos  de  livros infantis. A Mamutinha foi concebida com o objetivo principal de despertar e incentivar o interesse do público  infantil  pela  arte  impressa,  colaborando com o estímulo de seu repertório visual, sensibi-lidade estética e capacidade criativa. OFICINAS 1 - Ateliê LIVRE de Experimentações Gráficas!2 - Oficina de carimbos e estampas diferentonas!3 - Serigrafia com máscaras - Meu 1º Stencil!4 -  Oficina de Topografia com Sopa de Letrinhas
DRAMATURGIA  e  DIREÇÃO  Alexandre  Fávero  PRODUÇÃO  Edran Mariano ELENCO Thiago Bresani e Soledad Garcia CENÁRIO e ILUMINAÇÃO  Alexandre  Fávero  SONOPLASTIA/  COMPOSIÇÃO Mateus  Ferrari  REALIZAÇÃO  Cia  Lumiato  DESIGNER  DE  SOM Marcelo Dal Col NARRAÇÃO Robson Siqueira FOTOGRAFIA Diego Bresani INTERPRETE DE LIBRAS Jonatas Medeiros



Das bordas de um quintal, donde passava um rio, um mar e outras coisinhas. Dois  irmãos,  ligados pela  falta  do  pai,  são  obrigados  a  enfrentar  os conflitos  e  descobertas  de  suas  infâncias.  Com direção  de  Joaquim  Elias,  “Quintal”  traz  o resultado de uma pesquisa sobre a obra do poeta Manoel de Barros. Logo no início da pesquisa os dois  atores  uniram-se  ao  diretor  Joaquim  Elias, diretor  e  bailarino,  apreciador  da  poesia manoelina.  O  espetáculo  possui  como  ponto estrutural e estético a ocupação de espaços não convencionais  na  busca  por  um  teatro  íntimo  e popular.

SACI é coisa que gente da cidade nega, diz que não tem, mas tem! Acontece que ele é filho do mistério, filho do vento que assobia, filho das sombras que formam figuras  lá no  fundo da floresta, filho do medo e da assombração. Numa casa de caboclo, quando  alguma  coisa  estranha  acontece,  as pessoas  dizem  que  FOI  COISA  DE  SACI...  O espetáculo faz um passeio pelas narrativas orais populares  do  Brasil,  sobre  este  personagem do nosso  folclore  que  é  uma  dessas  coisas  que ninguém explica.

11 NOV DOMINGO11H CASA DA FLOR
QUINTAL CASCA (BELO HORIZONTE - MG)

11 NOV DOMINGO14H - 18H ESPAÇO CULTURAL PÉ NO PALCO
FOI COISA DE SACICIA  CONTACAUSOS (CHAPECÓ - SC)

TEXTO/DRAMATURGIA  João  Filho  DIREÇÃO  Joaquim  Elias PRODUÇÃO Lorena Tófani ELENCO Francis Severino e João Filho CENÁRIO O  coletivo  FIGURINO  Joaquim  Elias  e Margô  Assis SONOPLASTIA/ COMPOSIÇÃO Francis Severino REALIZAÇÃO Casca de Galpão Cine Horto COLABORADOR Gero Camilo
TEXTO/DRAMATURGIA Concepção cênica de Josiane Geroldi através de livre  adaptação  e  reconto  da  obra  “UM  SACI  NO MEU  QUINTAL”  de Monica  Stahel  e  relatos  da  obra  “SACI-PERERÊ:  Resultado  de  um Inquérito” de Monteiro Lobato DIREÇÃO Josiane Geroldi PRODUÇÃO Carlos Silva  ELENCO  Josiane Geroldi  CENÁRIO Marcos Schuh FIGURINO  Josiane  Geroldi  ILUMINAÇÃO  Josiane  Geroldi  e Marcos Schuh  REALIZAÇÃO Cia Contacausos



Um contador de histórias escuta muitas histórias em suas errâncias pelo mundo. Assim costura e borda  as  aventuras,  peripécias  e  poesias  que o encantam. "Histórias de quem anda pelo mundo" é  uma  sessão  de  histórias  d'Os  Tapetes Contadores de Histórias com Cadu Cinelli. Todas as narrativas desta sessão ganham vida nas mãos e  palavras  do  narrador  ao  manipular  os  belos bonecos e tapetes do acervo do grupo.

Lembrar-se  de  um  sonho  é  abrir  um  presente. Lembrar-se de um sonho é sonhar de novo de um jeito  diferente.  Para  onde  vão  nossos  sonhos quando  nós  nos  esquecemos  deles?  E  depois quando nos lembramos deles, de onde é que eles voltam?    Os  atores/  narradores  Carlos Moreira, Ciliane  Vendruscolo  e  Cleydson  Nascimento trazem  para  cena  esta  experiência  de  leitura Dramática através do texto “Na Roda Dos Sonhos” de  Fátima  Ortiz,  criando  um  momento  muito especial  para  o  público  infanto-juvenil  e  para  a família, resgatando o ato de ouvir e imaginar, da cocriação entre leitor e ouvinte".

11 NOV DOMINGO14H - 18H ESPAÇO CULTURAL PÉ NO PALCO
HISTÓRIAS DE QUEM ANDA PELO MUNDOTAPETES CONTADORES DE HISTÓRIAS (RIO DE JANEIRO - RJ) 11 NOV DOMINGO14H - 18H ESPAÇO CULTURAL PÉ NO PALCO

PROJETO LEITURAS DRAMÁTICAS: A RODA DOS SONHOSJAÊ COLETIVO (CURITIBA - PR)

TEXTO/DRAMATURGIA  Cadu  Cinelli  DIREÇÃO  Os  Tapetes Contadores  de  Histórias   PRODUÇÃO  Caleidoscópio Associação  Cultural  ELENCO  Cadu  Cinelli  CENÁRIO  Norys Vásques, Rosana Reátegui e Tarak Hammam FIGURINO Milho Guerreiro ILUMINAÇÃO Cadu Cinelli SONOPLASTIA/ COMPOSIÇÃO Cadu Cinelli REALIZAÇÃO Os Tapetes Contadores de Histórias TEXTO/DRAMATURGIA  Fátima  Ortiz  DIREÇÃO  Jaê  Coletivo PRODUÇÃO  Jaê  Coletivo  ELENCO  Carlos  Moreira,  Ciliane Vendruscolo e Cleydson Nascimento



Histórias que eu gosto de contar permite a consciência e aceitação do acervo mito-poético de um povo, do olhar transcultural que perpassa suas criações, promovem uma cultura de paz. A escolha por contos populares reforça a ideia da literatura como um espaço de prazer e crescimento pessoal.Cléo Busatto é uma artista da palavra. Autora de mais de 20 obras, entre literatura para crianças e jovens, teóricos sobre oralidade e CD-ROMs, que venderam em  torno de 190 mil exemplares. Foi selecionada como finalista do Prêmio Jabuti 2016, o mais importante prêmio literário do Brasil, com a  obra  “A  fofa  do  terceiro  andar”.  Catarinense radicada  em  Curitiba  (PR),  Cleo  é  Mestre  em Teoria  Literária  pela  Universidade  Federal  de Santa Catarina - UFSC e pesquisadora transdisci-plinar,  formada  pelo  Centro  de  Educação Transdisciplinar (SP) - Cetran.

O Menino que Amarrava tudo narra a história do menino Léo. Um garoto que desde pequeno cria cordões e nós com trecos e cacarecos. Enlaça as lembranças, sentimentos e valores. O livro trata de vida e morte de uma forma poética. As ilustrações são do artista  Marco Antônio Godoy.

11 NOV DOMINGO14H - 18H ESPAÇO CULTURAL PÉ NO PALCO
HISTÓRIAS QUE EU GOSTO DE CONTARCLÉO BUSATTO (CURITIBA - PR) 11 NOV DOMINGO14H - 18H ESPAÇO CULTURAL PÉ NO PALCO

O MENINO QUE AMARRAVA TUDOGUGA CIDRALEDITORA TRILHA DAS LETRAS(CURITIBA - PR)
LANÇAMENTO DE LIVRO LANÇAMENTO DE LIVRO

FALTA IMAGEM



Três  simpáticos  velhinhos  que  adoram  contar estórias, um para o outro e, do seu jeito, trarão ao espectador alguns  contos da  literatura nacional, dirigidos à criança. Nossos contadores de estórias, divertidos  e  ingênuos  velhinhos  se  confundem, brincam e se emocionam com a pureza própria de uma  criança.  Movidos  pelos  sentimentos  de saudades e  lembranças,  começam a  falar  sobre suas  próprias mães  e  sobre  as  diferentes mães que conhecem. Neste clima de brincadeira e Faz-de-Conta,  fazem  abstrações  imaginando  que todas  as  coisas,  isto  é,  objetos  do  cotidiano, elementos  da  natureza  e  seres  elementais, também têm mães. 

Esta não é somente uma produção que pode ser assistida, é um espetáculo que convida o público a acompanhar a história de Vicky - a heroína da peça -  desde  o  começo,  quando  ela,  corajosamente, inicia uma jornada para descobrir destinos muito distantes. Mais que isso, os espectadores podem ser  chamados  para  ajudá-la  sempre  que  ela precisar!  Todos  os  tipos  de  estranhas  criaturas vivem nos mundos estrangeiros que Vicky visita e ela encontra infinitos obstáculos em seu caminho. Quanto mais longe Vicky chega, mais percebe que completar uma viagem segura e fazer com que os seres  que  ela  encontra  se  tornem  amigos,  só depende dela. 

13 NOV TERÇA-FEIRA15H TEATRO SESI PORTÃO
ESTÓRIAS BRINCANTES DE MUITAS MAINHASCIA DO ABRAÇÃO  (CURITIBA - PR) 13 NOV TERÇA-FEIRA19H TEATRO JOSÉ MARIA SANTOS

VICKY IZA LAS VELAS COMPANY MAFALDA (SUIÇA)

TEXTO/DRAMATURGIA  Criação  coletiva  sob  a  supervisão  de  Letícia Guimarães DIREÇÃO Leticia Guimarães PRODUÇÃO Cia do Abração ELENCO  Ana  Sercunvius,  Blas  Torres  e  Fernando  Bento CENÁRIO e FIGURINO Simone Pontes    ILUMINAÇÃO Blas Torres SONOPLASTIA/ COMPOSIÇÃO   Cia do Abração REALIZAÇÃO Cia do Abração
TEXTO/DRAMATURGIA Wanda  Puvogel  e  Ralph  Blase  DIREÇÃO Teresa Rotemberg PRODUÇÃO Nicole Friedman INTERNATIONAL MANAGER Paz Begué VERDEVER ELENCO Diane Gemsch, Patricia Rotondaro  e  Moritz  Alfons  FIGURINO  Sophie  Krayer ILUMINAÇÃO Laurent Castella TÉCNICO EN GIRA Adrian Grimozzi  SONOPLASTIA/ COMPOSIÇÃO Tanja Müller



Fui pra  lua e  levei... Um violão? Um cavalo? Um carrinho de picolé? Em “Lá na Lua” a gente pode levar o que quiser, é só se deixar envolver pelas canções  e   his tór ias   que  compõem  este espetáculo. Inspirado em lendas sobre a lua, com histórias e canções próprias e com uma pitada de brincadeira, a Dionisos convida as crianças e seus adultos a participarem desta serenata para nossa divertida e misteriosa Lua.

Nós não vivemos a época dos anos dourados – quando era comum assistir a filmes sob a luz das estrelas – e hoje pouco aproveitamos momentos ao ar  livre na cidade. A proposta do Cine Luar é promover essa volta no tempo: uma oportunidade para as crianças viverem uma experiência única, em um ambiente preparado com afeto, conforto e pipoca.  Num  primeiro  momento,  a  imaginação toma conta e as crianças podem brincar livres com fantasias e acessórios, incorporando personagens e  criando  histórias.  Depois,  todos  serão convidados  a  encontrar  o  melhor  lugar  para assistir  juntos  um  filme  infantil  projetado  na parede ao anoitecer. Os pais poderão fazer parte da  vivência:  basta  levar  uma  cadeira  de  praia, almofada,  canga  ou  banquinho  para  ficar confortável.  Em  caso  de  chuva,  a  programação poderá ser adiada.

14 NOV QUARTA-FEIRA15H TEATRO SESI PORTÃO
LÁ NA LUADIONISOS TEATRO ( JOINVILLE/SC)

14 NOV QUARTA-FEIRA18:30 - 21H CASA 102
CINE LUARGLORIOSA PRODUÇÃO CULTURAL ANA HUPFER E FLAVIA MILBRATZ (CURITIBA/PR)

TEXTO/DRAMATURGIA  Andréia  Malena  Rocha,  Clarice  Steil Siewert,  Eduardo  Campos,  Silvestre  Ferreira  e  Vinícius Ferreira DIREÇÃO Silvestre Ferreira PRODUÇÃO Dionisos Teatro ELENCO  Andréia  Malena  Rocha,  Clarice  Steil  Siewert, Eduardo  Campos  e  Vinícius  Ferreira  CENÁRIO,  FIGURINO  e ILUMINAÇÃO  O  grupo  SONOPLASTIA/  COMPOSIÇÃO  Andréia Malena Rocha e Vinícius Ferreira REALIZAÇÃO Dionisos Teatro



“A Menina e o Lampião” narra a difícil e divertida missão  pela  qual  passam  dois  atores;  fazer  a menina  Mirandolina  esquecer  seus  medos  e dormir. Para vencer essa parada, eles contam com a ajuda preciosa de um velho lampião, que, por ter passado a vida escutando fábulas contadas sob a  sua  luz,  tornou-se  também  um  excelente contador e cantador de histórias. Concebida pelos músicos  e  atores  Candiê  Marques  e  Doriane Conceição,  a montagem  é  uma  das mais  novas investidas  da  Cia  Teatro  Filhos  da  Lua,  que  em 2011 completou 30 anos de arte e educação pelo Paraná. 

Cabaret de Variedades é um espetáculo cheio de muitas  emoções!  Apresentado  pelas  palhaças Skarlate e Sereia, promete muitos risos, músicas e vários números circenses incríveis.
15 NOV QUINTA-FEIRA15H ESPAÇO FANTÁSTICO DAS ARTES
A MENINA E O LAMPIÃOCIA FILHOS DA LUA (CURITIBA/PR)

15 NOV QUINTA-FEIRA16H ESPAÇO FANTÁSTICO DAS ARTES
CABARET DE VARIEDADESNÚCLEO DE PALHAÇARIA  (CURITIBA/PR)

TEXTO/DRAMATURGIA  Renato  Perré  DIREÇÃO  Dico  Ferreira PRODUÇÃO  Candiê  Marques  ELENCO  Candiê  Marques  e Doriane Conceição CENÁRIO Candiê Marques FIGURINO Salete Batista  e  Luciana  Maira   ILUMINAÇÃO  Judite  Fioresi SONOPLASTIA/  COMPOSIÇÃO  Candiê  Marques  e  Doriane Conceição REALIZAÇÃO Cia Filhos da Lua
DIREÇÃO e PRODUÇÃO Karina Flor ELENCO Roseane Santos, Iara González e Karina FlorCENÁRIO Núcleo de Palhaçaria FIGURINO O Grupo ILUMINAÇÃO Victor Sabbag SONOPLASTIA/ COMPOSIÇÃO O grupo REALIZAÇÃO Núcleo de Palhaçaria



Era uma vez uma tesoura, oito bolsos e um teatro que cabe numa mala... Sim, o "Fabuloso Teatro de Bolso e Papel". O Guga Pererê começa a cortar a linha  do  encontro  e  a  história  vai  e  vem, misturando  bichos,  poemas,  temas  como  o tempo, a infância e a criança. Raquel Pererê dá o tom das brincadeiras embaladas ao vivo entre um recorte  e  outro.  Ao  final,  o  grupo  se  despede deixando os recortes para a plateia.

A Trágica Cia de Arte, formada por Inecê Gomes e Jacques Beauvoir, foi criada em 2013, a partir de um projeto de estudo da  linguagem das  formas animadas para pequenas plateias e intervenções nas ruas. Na Mostra Espetacular apresentarão os seguintes  trabalhos: "Quarto de bebê”: Em uma noite fria, de lua cheia, a “Bonitinha” tenta dormir. Mas quando a cidade silencia, iniciam os ruídos da casa e dos sonhos. O espetáculo ilustra de forma lúdica os terrores noturnos vivido por uma criança. «Na  varanda":  Timóteo,  um  velhinho  simpático que  perambula  pelas  ruas  de  uma  pequena cidade a oferecer seus "consertos & concertos" .

15 NOV QUINTA-FEIRA17H ESPAÇO FANTÁSTICO DAS ARTES
FABULOSO TEATRO DE BOLSO E PAPELTUPI PERERÊ  (CURITIBA/PR) 15 NOV QUINTA-FEIRAESPAÇO FANTÁSTICO DAS ARTES

TEATRO LAMBE LAMBE TRÁGICA CIA DE ARTE (CURITIBA/PR)

TEXTO/DRAMATURGIA Coletivo Tupi Pererê sob orientação pedagógica de Carol Kenkorff  DIREÇÃO Lu Paes e Guga Cidral PRODUÇÃO Tupi Pererê  ELENCO  Guga  Cidral  e  Raquel  Stapassoli  MÚSICOS Rodrigo Fonseca e Daniel Arenhart CENÁRIO Amabile Marton FIGURINO  Guga  Cidral  ILUMINAÇÃO  Wilson  Silva  Lirou SONOPLASTIA/ COMPOSIÇÃO Daniel Arenhart e Rodrigo Fonseca CORPO e VOZ Silvia Contursi REALIZAÇÃO Tupi Pererê Educação e Cultura 



Teatro de  sombras  com  imagens projetadas por trás  e  pela  frente  da  tela  onde  o  ator Marcello Andrade  dos  Santos  vive  o  personagem  de  um mecânico,  no  ano  de  1900,  amigo  de  Alberto Santos  Dumont,  para  contar  a  história  deste grande brasileiro, que desde criança afirmava que “O HOMEM PODE VOAR”...
A oficina tem como proposta a criação, montagem e vivência individual e coletiva do Parangolé (Hélio Oiticica). Ao final  será  realizado um cortejo pelo Parque. As ministrantes apresentam o autor e  a obra que será experienciada em todas as etapas pelo  participante.  Cada  indivíduo  é  responsável pelo  nascimento  da  sua  obra  que  possibilita  a experiência  corpo/objeto/ambiente. O  principal objetivo  é  a  criação  de  uma  obra  de  arte  que permita experiência  individual e que ao mesmo tempo mostre como as diferentes individualidades e  suas particularidades enriquecem um  coletivo ou a comunidade que vivemos. O Coletivo Nós em Traço é formado por Alessandra Lange, Ana Paula Luz, Juliane Engelhardt e Patrícia Machado.

16 NOV SEXTA-FEIRA15H  TEATRO SESI PORTÃO
ALBERTO, O MENINO QUE QUERIA VOARCOMPANHIA KARAGOZWK (CURITIBA/PR) 17 NOV SÁBADO9H - 12H CENTRO CRIATIVIDADE SÃO LOURENÇO

OFICINA RODA PARANGOLÉNÓS EM TRAÇO (CURITIBA/PR)

TEXTO/DRAMATURGIA , DIREÇÃO, PRODUÇÃO , ELENCO Marcello Andrade dos Santos CENÁRIO Marcia Széliga FIGURINO Luiz Roberto Meira ILUMINAÇÃO Marcello Andrade dos Santos SONOPLASTIA/ COMPOSIÇÃO Nino Rota REALIZAÇÃO Companhia Karagozwk 



Quem  sonha  de  olhos  fechados,  dorme.  Quem sonha  de  olhos  abertos,  vive!  Esta  poderia, facilmente, ser uma fala da Marcelita Colombina Flores.  A  personagem  -  das mais  carismáticas  a desfilarem pelos palcos ultimamente – foi criada pelas  irmãs  Marcela  e  Mariana  Zanette.  Uma jovem colombina cheia de talentos e sonhos, mas com pouco  ou  nenhum  espaço  para  trazê-los  a público  e  expressá-los.  Eis  o  fio  condutor  do espetáculo  “Sopros,  Tambores  e  Arlequins”:  a Marcelita  decide  fugir  com  uma  trupe  de Arlequins,  seres  enigmáticos  que  vivem  entre  o real e o imaginário. 

O  espetáculo  Mergulho  voltado  especialmente para crianças de 1 a 6 anos conta a história de duas pessoas que vivem em universos diferentes, ele na terra e ela no mar, e que buscam com a ajuda da plateia,  se  encontrar.  Utiliza  como  ferramenta técnica  a  projeção  digital  atrelada  ao  som,  um meio  que  viabiliza  uma  linguagem  sensorial  e imagét ica   e   que  permite   uma  sér ie   de possibilidades de interação entre cena e plateia, entre imagem e os sentidos do espectador.

17 NOV SÁBADO20H TEATRO SESI PORTÃO 
SOPROS, TAMBORES E ARLEQUINS(CURITIBA/PR)

18 NOV DOMINGO11H TEATRO CLEON JACQUES
MERGULHO   ERANOS CÍRCULO DE ARTE (ITA JAÍ/SC)

TEXTO/DRAMATURGIA Sandra Coelho e Leandro Maman DIREÇÃO Max Reinert PRODUÇÃO Eranos Círculo de Arte ELENCO Sandra Coelho  e  Leandro Maman  CENÁRIO Eranos Círculo de Arte FIGURINO  Sandra  Coelho  e  Leandro  Maman  SONOPLASTIA/ COMPOSIÇÃO Hedra Rockenback REALIZAÇÃO Eranos Círculo de Arte  TÉCNICO  MULTIMÍDIA  João  Freitas  DESIGN  DE  PROJEÇÃO Leandro Maman
FLAUTAS Marcela Zanette  TROMPETE Audryn Souza  TUBA Bruno Brandalise SAX ALTO E CLARINETE Daniel Miranda TROMBONE Lauro Ribeiro  ACORDEON  Ary  Giordani  BATERIA  Denis  Mariano PERCUSSÃO    Carlos  Ferraz    ATRIZ  CONVIDADA  E  DIREÇÃO  ARTÍSTICA  Mariana  Zanette  ARTISTAS  CIRCENSES  Marina  Prado  e  Fábio Salgueiro    DIREÇÃO  MUSICAL  Carlos  Malta  CENÁRIO  Aorélio Domingues FIGURINO Mariana e Augusta Zanette



A  fábula  é  ambientada  na  contemporaneidade, Chapeuzinho Vermelho  tem uma mãe ocupada, um pai ausente e uma avó doente e solitária. A rua é perigosa e, em casa, o tédio briga com a vontade de brincar. Teatro, dança, música e contação de história  abordam  temas  como  a  imaginação infantil, o medo e a curiosidade da criança diante do desconhecido.

18 NOV DOMINGO16H TEATRO BOM JESUS
CHAPEUZINHO VERMELHOPROJETO GOMPA (POA/RS) ENDEREÇOSCASA 102 Alameda Júlia da Costa, 102 - São Francisco  CASA DA FLORRua Presidente Carlos Cavalcanti, 1227 - Centro  CENTRO DE CRIATIVIDADE DE CURITIBA Rua Mateus Leme, 4700 - São Lourenço  ESPAÇO FANTÁSTICO DAS ARTES Alameda Princesa Izabel, 465 - São Francisco  PÉ NO PALCO Rua Conselheiro Dantas, 20 - Rebouças  SESC DA ESQUINA Rua Visconde do Rio Branco, 969 - Centro SESI PORTÃO Rua Padre Leonardo Nunes, 180 - Portão TEATRO BOM JESUS Rua 24 de Maio, 135 - Centro  TEATRO CLEON JACQUES Rua Mateus Leme, 4700 - São Lourenço  TEATRO JOSÉ MARIA SANTOS Rua Treze de Maio, 655 - São Francisco 
TEXTO/DRAMATURGIA  Joel  Pommerat  DIREÇÃO  Camila  Bauer PRODUÇÃO  Projeto  Gompa   ELENCO  Fabiane  Severo, Guilherme Ferrêra, Henrique Gonçalves e Laura Hickmann CENÁRIO Elcio Rossini FIGURINO Daniel Lion ILUMINAÇÃO Thais Andrade  SONOPLASTIA/  COMPOSIÇÃO  Alvaro  Rosa  Costa REALIZAÇÃO Projeto Gompa



Coordenação Geral, Curadoria, Direção de Produção MICHELE MENEZES Curadoria FATIMA ORTIZLUCIANA VARASCHINColaboração Artística MAÍRA LOURProdução Executiva GABRIELA BERBERT JOANA WALTERAssistentes de Produção AMANDA ZARAMELA FRANCI FONSECAGISELE LESKEISABELLA PAIVAMATHEUS BOARETTO MAYARA NASSAR MICHELLE MALCApoio de Produção MURALZINHO DE IDEIASProdução Técnica e Iluminação LUCAS AMADO LUCAS TATARIN

Som MARULHODesign Gráfico PABLITO KUCARZIlustrações EVANDRO MARENDAVideos WTF?! CAROL WINTERELI FIRMEZAFotografiaAMANDA VICENTINI RODRIGO FOTOSCaptação de Recursos ALEXANDRA MONFORTGABRIELA BERTBERTMICHELE MENEZESAssessoria de Imprensa GLAUCIA DOMINGOSRedes Sociais LUIZA NUNES Site GIRAFA COMUNICAÇÃOCerimonial  CILIANE VENDRUSCOLO
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