
DANÇA 
 

“CANTARES” E “DANÇOGRAPHISMUS” 
05 a 07 de setembro 

 
 

CANTARES 
 

Cantares é uma peça para mulheres 
sobre a temática do feminino e hispânico. É 
parte de um conjunto de quatro coreografias que 
formam a obra “Ibérica”, inspirada na poesia, na 
pintura e na música desta cultura. 

Criado em 1982 para o Ballet du Grand 
Théatre de Genève e remontado para o Balé da 
Cidade em 1984, 1990 e 2013, Cantares tem 
coreografia de Oscar Araiz. (Duração: 16 min)  
 
 
 

 
DANÇOGRAPHISMUS I e II 

 
Com Dançographismus, o Balé da Cidade ofereceu, a sua estrutura profissional composta por 

um elenco de 35 bailarinos, para que importantes intérpretes da companhia mostrassem o resultado 
de suas buscas para encontrar a própria escrita coreográfica e com isto abrissem caminhos para 
novas experiências.  
 
PROGRAMAÇÃO:  
 
DANÇOGRAPHISMUS I 
 
SMALL PARTICLE 
10 min 
de Igor Vieira 
Baseando na nano partícula, especificamente 
no que se refere à área respiratória, traçasse 
um paralelo entre esta tecnologia e a busca do 
respirar, ante as situações encontradas no 
cotidiano. 
 
ENTRE / VISTAS 
08 min 
de Fernanda Bueno 
"A arte é social porque toda obra de arte é um fenômeno de relação entre seres humanos.” - Mário de 
Andrade 
 
O EU PELE 
07 min 
de Liliane de Grammont 
No início somos sensação. A pele inaugura o Eu. Hoje só posso conhecer-te verdadeiramente através 
da pele. 
 
WHO IS PUB? 
07 min 
de Jaruam Miguez 



É um estudo do Jiu Jitsu Brasileiro misturado com dança contemporânea. O nome sugere o ilegível, 
aquilo que se lê, porem não se entende. 
 
DANÇOGRAPHISMUS II 

 
CERTAS DISTÂNCIAS 
08 min 
de Simone Camargo 
Reflexões breves a respeito de perdas e ganhos 
que vivenciamos a cada vez que nos 
deslocamos de um lugar para o outro. 
 
INTERSEÇÃO 
07 min 
de Marisa Bucoff 
No berço da fricção, corpos se alimentam, 
corpos se degeneram, o que fica cabe a quem 
sente. 
 

WOOLAND 
12 min 
de Joaquim Tomé 
"Onde a pulsão se dá, os bichos se encontram..." - Joaquim Tomé 
 
PULSO 
10 min 
de Gleidson Vigne 
Pulso pesquisa no ritmo do samba uma maneira desarticulada de se mover, instigando-nos a 
mergulhar neste universo. 
 
Serviço 
Local: Teatro Cacilda Becker 
Data: 05 e 06.09 às 20h e 07.09 às 19h 
Ingressos: Entrada Franca (retirar ingressos com uma hora de antecedência na bilheteria do teatro) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MÚSICA 
 

SAULO DUARTE E A UNIDADE MÓVEL 
14 de setembro 

 
Saulo Duarte é cantor, compositor, instrumentista e produtor musical e já cantou em palcos 

consagrados ao lado de nomes como Daniel Groove e Tita Lima.  
Com sua banda, a Unidade Móvel, Saulo lança seu álbum “Quente” que tem a participação 

especial do mestre guitarreiro de Belém do Pará, Manoel Cordeiro, e de muitos músicos 
contemporâneos, como Curumin, Felipe Cordeiro, Luê, Daniel Groove, além de um naipe de metais 
dirigido e tocado pelos cubanos Jorge Ceruto e Luiz de la Hoz, além do steel drums tocado por David 
Hubbard da Guiana. 

 
 



Serviço 
Local: Teatro Cacilda Becker 
Data: 14.09 às 19h  
Classificação: Livre  
Duração: 60 minutos  
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem 
ser retirados uma hora antes do início da sessão, 
limitado um por pessoa) 
 
 
 
 

 
 

AIMAN MUSSAKHAJAYEVA 
12 de setembro 

 
Aiman Mussakhajayeva é artista da UNESCO para a Paz e 

artista do Povo da República do Cazaquistão. A violinista cazaque é 
conhecida mundialmente como uma das representantes mais 
brilhantes da escola de violino do seu país. 

A artista tem inspiração ampla e imerge em sua música em 
busca da perfeição, executando composições de Bach, Mozart, 
Hayden, Beethoven, Paganini, Tchaikovsky, Sibelius e outras 
renomadas obras para violino.   
 
Serviço 
Local: Teatro Cacilda Becker  
Data: 12.09 às 21h  
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos  
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser retirados uma 
hora antes do início da sessão, limitado um por pessoa) 
 
 
 
 
 

TEATRO 
 

CORO DOS MAUS ALUNOS 
19 a 21 de setembro 

 
O espetáculo Coro dos Maus Alunos conta a história de um velho professor de filosofia. 

Apreciador de controvérsias e promotor do espírito crítico dos seus alunos em relação à escola, ele é 
submetido a um processo em que é acusado de confundir os jovens estudantes e de manter com eles 
relações que ultrapassam os limites de uma relação entre educador e aluno. 

 
Serviço 
Local: Teatro Cacilda Becker  
Data: 19 a 21.09 - Sexta e sábado às 21h e domingo às 
19h  
Duração: 65 minutos 
Classificação: 12 anos  
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser 
retirados uma hora antes do início da sessão, limitado 
um par por pessoa) 



 

A PIOR BANDA DO MUNDO 
26 a 28 de setembro 

 
O espetáculo A Pior Banda do Mundo apresenta uma banda que é chamada para fazer um 

show depois de dez anos ensaiando e nunca ter se apresentado. Os músicos são desprovidos de 
talento e têm ocupações totalmente sem ligação com a música.  
 
Serviço  
Local: Teatro Cacilda Becker  
Data: 26 a 28.09 - Sexta e sábado às 21hs e domingo 
às 19h  
Duração: 100 minutos  
Classificação: 12 anos  
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser 
retirados uma hora antes do início da sessão, limitado 
um par por pessoa) 
 
 


