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MARI PAULA
Mari Paula (Prêmio Funarte de Dança Klauss
Vianna, 2015) é coreografa, bailarina e em suas
últimas criações em dança e performance,
investiga o corpo por meio da intervenção
urbana e da antropofagia cultural.
É uma das artistas co-fundadoras do Centro
Cultural Casa Selvática (Curitiba), integrou o
elenco de importantes companhias públicas de
dança no Brasil. Como docente ministrou o
curso "O Corpo Antropófago" em Universidades
e Centros de Dança do Brasil, Espanha e França.

CRIAÇÕES

BRASIL e ESPANHA

retrópica
PRÊMIO FUNARTE KLAUSS VIANNA DE
DANÇA - MINISTÉRIO DA CULTURA, BRASIL
RETRÓPICA é um solo de dança contemporânea e
antropófago que vem para romper com o imaginário
que defende a cultura como algo hermético.
Criado e interpretado pela brasileira Mari Paula,
RETRÓPICA goza de reconhecimento internacional,
apresentando-se em salas e festivais de cidades
como Madrid, Santander, Santa Cruz de Tenerife Ilhas Canárias (Espanha) e Toulouse (França).
ESTREIA: agosto de 2017 | DURAÇÃO: 45 min.

ESCAMBO
ESCAMBO é um duo coreográfico de Mari Paula e
Wody Santana, criado para espaços abertos e não
convencionais. É um trabalho que aborda o vínculo
entre corpo e cidade. Este trabalho se inspira na artepolítica produzida por Hélio Oiticica: artista brasileiro
reconhecido como uma figura chave no
desenvolvimento da arte contemporânea.
REALIZAÇÃO: Edital PROFICE da Secretaria do
Estado da Cultura - Paraná, Brasil.
ESTREIA: abril de 2019 | DURAÇÃO: 30 min.

AZAHAR
CUARTO REAL DE SANTO DOMINGO, GRANADA
AZAHAR é um projeto que integra elementos de vídeo,
dança e arquitetura do século XI, para representar de
forma simbólica o tempo e os vínculos que possam vir
a existir entre o passado e o presente. Trata-se de um
diálogo entre duas mulheres, utiliza-se o aroma da flor
da laranjeira, azahar, como metáfora para resgatar uma
conexão direta com o passado, onde, através do ar e do
olfato, essas duas mulheres se conectam com remotas
lembranças e emoções.

ESTREIA: 2017 | DURAÇÃO: 10 min.

JE JOUE MA VIE
CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA, BRASIL
Com base nas idéias surrealistas e principalmente
nas reflexões Artaudianas, JE JOUE MA VIE é um
projeto de performance e vídeo que utiliza-se da
ausência da lógica como esquema de criação.
Revisitamos textos, manifestos e obras surrealistas,
afim de criar um procedimento vivo; guiado pela
existência do automatismo psíquico puro e do aqui
e agora; dança automática.
ESTREIA: 2014 | DURAÇÃO: 30 min.

AS TRES IRMÃS
CICLO V.O. DT ESPACIO ESCÉNICO, MADRID
É uma versão contemporânea de la obra de Anton
Tchékhov, que propõe uma saída distinta para as
irmãs. A livre adaptação da dramaturga transexual
brasileira Leonarda Glück, desloca as personagens
Tchékhovianas à atual cena social e cultural
iberoamericana que, por sua vez, abandonam a
submissão e adotam posturas de decisão e poder. A
concepção desse trabalho leva forte influência da
Queer art, da estética almodovariana e do
Tropicalismo brasileiro.
ESTREIA: 2018 | DURAÇÃO: 45 min.

COLABORAÇÕES
INTÉRPRETE CRIADORA

cpap
CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA e
CARMEN JORGE, BRASIL
CPAP é uma obra de dança e intervenção urbana
que formou parte da programação do evento
Corrente Cultural de Curitiba. Considerada pela
crítica especializada (Rosemeire Odahara Graça),
como o maior evento de dança e intervenção
urbana já realizado na cidade de Curitiba - Brasil.
ESTREIA: 2011 na BIENAL INTERNACIONAL DE
DANÇA DE CURITIBA | DURAÇÃO: 3 horas.

CINDERELA
COREOGRAFIA DE GUSTAVO RAMIREZ
SANSANO, ESPANHA
Espetáculo de dança contemporânea baseado no
clássico conto dos irmãos Grimm; nesta montagem
o conto é transportado para as décadas de 50 e 60.
O trabalho foi representado nos principais festivais
de dança contemporânea do Brasil.
ESTREIA: 2014 | REALIZAÇÃO: Centro Cultural
Teatro Guaíra e Balé Teatro Guaíra em
comemoração ao seus 45 años de existencia.

A sagração DA PRIMAVERA
COREOGRAFIA DE OLGA RORIZ, PORTUGAL
Releitura da obra de Nijinsky e Stravinsky. A
adaptação de Olga Roriz, possui aspectos que se
distanciam do conceito da versão original e leva
uma visão personalizada que, imprime na história
da Eleita, uma lógica mais possível e aprazível à
compreensão da coreógrafa, como por exemplo o
privilégio de dançar até sucumbir.
ESTREIA: 2010 com a Companhia Olga Roriz
REMONTAGENS: Companhia Nacional de Bailado
(PT) e Companhia Balé Teatro Guaíra (BR).

treze gestos de um corpo
COREOGRAFIA DE OLGA RORIZ, PORTUGAL
TREZE GESTOS DE UM CORPO, de Olga Roriz, é
uma obra de dança contemporânea de referência
nacional e internacional, constituída por uma
sucessão de solos que se apresentam num
crescente de intensidade dramática.
ESTREIA: 1986 com o Ballet Gulbenkian
REMONTAGENS: Companhia Nacional de Bailado
(Portugal) e Companhia Balé Teatro Guaíra (Brasil).

DRAMA
DE CARMEN JORGE e CENTRO CULTURAL
TEATRO GUAÍRA, BRASIL
Espetáculo de dança contemporânea baseado na
identidade, no histórico e nas opiniões de cada
intérprete criador. DRAMA foi constituído sobre a
perspectiva do sim, se fez como o fio da verdade
contribuindo para que no ano de 2011 a dança do
Balé Teatro Guaíra acontecesse em sua medida,
ousada e autêntica.
ESTREIA: 2011 | REALIZAÇÃO: Companhia Balé
Teatro Guaíra.

cartografías
FUNDO DE AJUDAS PARA AS ARTES CÊNICAS
IBEROAMERICANAS - IBERESCENA, BRASIL e
ESPANHA
RESIDÊNCIA e INTERVENÇÃO URBANA resultado
da parceria entre o coletivo brasileiro Elenco de
Ouro e o coletivo espanhol Torreón. Nele são
propostas intervenções urbanas artísticas em
diferentes pontos das cidades de Curitiba e de Irati
(Brasil) e em Granada (Espanha).
ESTREIA: Curitiba, 2013 e Granada, 2014 |
DURAÇÃO: 3 horas.

IRACEMA 236ML
CENTRO CULTURAL CASA SELVÁTICA e
LEONARDA GLÜCK, BRASIL
Adaptação da dramaturga Leonarda Glück para
obra original de José de Alencar. O espectáculo
integrou a programação do Festival de Teatro
Galpão Gamboa no Rio de Janeiro e realizou turnê
nacional pelas principais capitais do Brasil.
PRÊMIO FURNARTE DE TEATRO MYRIAN MUNIZ MINISTÉRIO DA CULTURA, BRASIL | ESTREIA: 2014.
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