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7 DE JULHO A 1 DE DEZEMBRO

[OFICINA]

BARSHA(PR)  
– TRANSFORMING MOVEMENTS

Datas e horários: sábados: 7/7, 21/7 e 1/12 das 9:30h 
às 11:30h e das 14h às 16h / sábados: 4/8 – 15/9 – 13/10  
somente pela manhã das 9:30h às 11:30h
Classificação etária: a partir de 16 anos
Vagas: 40
Público alvo: qualquer pessoa com interesse pelos  
estudos do movimento 
Inscrições: gratuitas 

Ementa: Prática dos Movimentos, “Danças Sagradas” de Gurdjieff, que 
exigem para sua execução o desenvolvimento de uma “especial atenção” 
e assim possibilitam que o aluno ao executá-los trilhe o percurso de 
voltar o olhar para si mesmo através do contato com seus centros motor, 
intelectual e emocional.

George Ivanovich Gurdjieff foi um mestre espiritual de origem Armênia 
que trouxe para o Ocidente, na primeira metade do século XX, um vasto 
conhecimento de cunho filosófico, religioso e psicológico cujo principal 
propósito é o de auxiliar o ser humano no seu autoconhecimento. Compositor 
musical notável e autor de vários livros teve sua história de vida adaptada para 
o cinema por Peter Brook no filme “Encontros com Homens Notáveis”. 

Barsha cursou belas artes na Escola de Música e Belas 
Artes do Paraná e iniciou o estudo dos Movimentos de 
Gurdjieff no Osho Multiversity Centering School (Pune/
Índia) em 1993, posteriormente aprimorado na Europa 
e Estados Unidos com professores oriundos da Escola 
de Bennett (fundada por J. G. Bennett que foi discípulo 
direto do próprio Gurdjieff). Sua trajetória pessoal 
também foi marcada pelo encontro com Mestres 

Zen que lhe possibilitaram o aprofundamento na arte da meditação e da 
observação de si, qualidades presentes no seu modo ensinar. Desde então 
vem ministrando cursos, workshops e retiros para os mais variados públicos 
(buscadores, atores, bailarinos, etc.), tendo como instrumentos de base os 
Movimentos e Técnicas de Meditação. 

6 E 7 DE AGOSTO

[OFICINA]

GLADIS TRIDAPALLI (PR) - 
COMO ENCONTRAR  
SUA FIGURA FANTÁSTICA

Horários: das 14h às 17h
Classificação etária: 16 anos
Vagas: 20
Público alvo: qualquer pessoa com interesse pelos  
estudos do movimento 
Inscrições: gratuitas 

Ementa: A oficina intitulada COMO ENCONTRAR SUA FIGURA 
FANTÁSTICA é possibilidade de criar, a partir de uma experiência 
coletiva em dança, figuras fantásticas como dupla existência: 
O que em nós reconhecemos como excentricidade, qualidades 
estranhas? O que em nós é desejo de ser outra coisa? O que 
em nós é precário, fracassado e pouco lúcido e sendo assim, 
pode ser assumido como potência de existência?

Gladis Tridapalli é artista da Entretantas 
Conexão em dança onde investiga, de maneira 
compartilhada, as questões do humor, resistência 
e relação colaborativa com o público na tessitura 
da dança. É docente e pesquisadora no Curso 
de Dança da UNESPAR onde se interessa nos 
entrecruzamentos entre criação e educação. É 
mãe da Olívia e do Gus. Vive em Curitiba.



8 A 11 DE AGOSTO 

[OFICINA]

MARILA VELLOSO (PR) – 
DANÇA E PERCEPÇÃO 

Horários: das 14h às 17h
Classificação etária: a partir de 16 anos
Vagas: 20
Público alvo: qualquer pessoa com interesse pelos  
estudos do movimento 
Inscrições: gratuitas 

Ementa: A oficina pretende ampliar a compreensão dos participantes sobre 
seu corpo, modos de se movimentar e manifestar fisicamente. 
Acolher os interesses e demandas específicas, visando 
potencializar as mesmas como material criativo. Conteúdo do 
corpo, do movimento e da dança serão abordados a partir de um 
levantamento inicial sobre demandas corporais dos participantes 
que possibilitarão essa aproximação entre dinâmicas corporais e 
de manifestação expressiva por meio do movimento, do gestual, da 
fala, da criação de frases de movimento, entre outros. 

Marila Velloso atua profissionalmente na Dança, 
há 37 anos e direciona seu trabalho para o ensino, 
criação, produção, pesquisa, ativismo e política 
e abordagens somáticas. Professora Adjunta 
no curso de dança da UNESPAR e em cursos no 
Brasil, Uruguay e México articulados à certificação 

a Bolsa de Capacitação da Funarte estudou com 
Ruth Zaporah o Action Theater, na Estônia e com Enrique Pardo no 
Coreographique Theater, em Paris. Com a coreografia “So you really 
think you can dance” produziu turnê pelo Norte do Brasil em 2016 e com 
Prêmio K.V. da Funarte, no Paraná. Os solos “recall” e “para mi padre e 
madonna”, em 2012 e 2015, foram suas últimas criações. Co-organizou 
com Rafael Guarato o livro “Dança e Política: estudos e práticas” e foi 
Consultora da Unesco da Área da Dança para a Política Nacional das 
Artes, entre inúmeras outras ações e projetos. 

1 E 2 DE SETEMBRO

[OFICINA]

DANI LIMA (RJ) - GESTO, 
PERCEPÇÃO E PRESENÇA

Horários: das 10h às 13h e das 15h às 18h
Classificação etária: 18 anos
Vagas: 20
Público alvo: bailarinos, atores e interessados em geral, com 
alguma experiência de corpo prévia, de qualquer espécie 
Inscrições gratuitas: mediante análise de breve biografia e carta 
de interesse 

Ementa: O que define um gesto? Onde ele começa? Quais as relações 
entre gesto, percepção, presença, postura, atitude, intenção, pensamento, 
movimento, contexto, linguagem, comunicação?  Que gestos nos afetam? 
Que gestos nos formaram? O que podem os gestos revelar sobre as 
escolhas afetivas-estéticas-éticas-políticas dos corpos e de suas danças? 

Esta oficina é focada no rastreamento da senso-percepção, na experiência de 
estados físicos de presença, na gênese do gesto a partir de suportes e estímu-
los brotados da relação com os diferentes sistemas anatômicos do corpo, com 
as categorias tempo | espaço | peso, e com os corpos dos outros. Busca 
promover a escuta pessoal e do outro, a prática coletiva, a exploração da 
expressividade do corpo e do gesto, a integração corpo-mente.

Serão usados elementos de Consciência Corporal, Dança Contemporânea, 
Body-Mind Centering, Contato - Improvisação e Performance Art.

Dani Lima é bailarina e coreógrafa. Sua formação 
abarca técnicas de balé, dança contemporânea, 
contato-improvisação, Gyrokinesis, educação somática, 
artes circenses, teatro e performance. Foi fundadora e 
integrante da Intrépida Trupe por 13 anos. Desde 1997 
dirige a Cia Dani Lima com a qual realizou dezenas de 
espetáculos. É graduada em Jornalismo pela PUC/RJ e 
Mestre em Teatro pela Uni-Rio. Publicou os livros 

“Corpo, política e discurso na dança de Lia Rodrigues”(2007) e “Gesto: Práticas 
e Discursos”(2012). Foi docente do Curso de Dança da UniverCidade/RJ entre 
2001 e 2009, e integra o Curso de Artes Cênicas da PUC/RJ desde 2016. 
Atualmente Dani está fazendo a formação de Educador do Movimento Somáti-
co/ BMC Brasil, com certificação prevista para Julho de 2018. 
http://www.ciadanilima.com.br
*Parceria com o projeto DISPARATE, de Fernando de Proença e Renata Roel



 

29 DE SETEMBRO 

[OFICINA] 

JULIANA ADUR (PR) 
– ATÉ ONDE O CORPO 
AGUENTA: ESTRATÉGIAS DE 
SOBREVIVÊNCIA EM ALTO MAR

Horário: das 9h às 12h e das 14h às 17h
Classificação etária: a partir de 16 anos
Vagas: 20
Público alvo: qualquer pessoa com interesse pelos estudos do 
movimento 
Inscrições: gratuitas 

Ementa: Esta oficina é uma forma de compartilhamento das ações físicas 
e inspirações teóricas geradoras do solo “Peixe-espada II - como 
sobreviver em alto mar”, onde os participantes poderão experimentar 
em seus corpos alguns procedimentos utilizados durante o processo 
de criação e debater de que forma as questões abordadas na obra 
também influenciam diretamente o seu cotidiano. Quando você se 
sente nadando contra a maré? Quais são seus maiores embates e 
seus atos de resistência? Realizaremos exercícios que trabalharão 
basicamente com a ideia de oposição, como avançar x recuar, forçar 
x ceder, afundar x suspender, resistir x desistir. Investigaremos um 
estado corporal de desistência iminente, onde o abandono é também 
pulsão de continuidade e transformação. 

Juliana Adur Formada em Educação Física pela 
UFPR e pós-graduada em Arte Contemporânea pela 
Universidade Tuiuti – PR. É assistente de direção e 

  méla ,açnad  ed  aihnapmoCsed  ad arodairc-aniraliab
de coordenadora do núcleo de pesquisa em dança 
IMP - Investigação do Movimento Particular. Concluiu 
a Formação Intensiva Acompanhada do c.e.m – 
centro em movimento (Lisboa / PT), realizando aulas 

com Sofia Neuparth, Ainhoa Vidal, Yola Pinto, Peter Michael Ditz, Howard 
Solenkar, Margarida Agostinho e Luz da Câmara.   

  19 A 21 DE SETEMBRO

[OFICINA]

GABRIEL MACHADO - CORPO 
TRANSBORDANTE
Horários: das 14h às 18h
Classificação etária: a partir de 16 anos
Vagas: 20
Público alvo: qualquer pessoa com interesse pelos estudos do 
movimento 
Inscrições: gratuitas 

Ementa: A oficina "Corpo Transbordante" traz um panorama sobre o que 
o artista Gabriel Machado tem denominado "em busca de uma estética 
do exagero”, um lugar menos higienizado para a obra de arte, um corpo 
em estado de transbordamento. Serão propostos exercícios que buscam 
alterar e provocar diferentes estados corporais a partir da fricção entre 
normal/anormal, humano/monstro, realidade/ficção, natural/artificial, 
corpo/máquina. Para tal, o trabalho apoia-se na discussão sobre 
ciborgue e grotesco a partir da junção de materiais dissonantes em um 
mesmo corpo.

Gabriel Machado é artista da dança, performer, 
coreógrafo, curador, gestor cultural e diretor teatral 
formado pela Faculdade de Artes do Paraná (2012). 
Integra o coletivo de artistas da Casa Selvática desde 
sua fundação, tendo participado de diversos projetos 
e turnês pelo Brasil, América Latina e Europa. 
Investiga as transformações do corpo enquanto 
objeto virtual, a cibernética, próteses, tecnologia, 

precariedade e monstruosidade, bem como as marcas dos processos de 
colonização em uma corporeidade latino-mericana. É artista colaborador e 
co-orientador do núcleo de pesquisa em dança IMP - Investigação do 
Movimento Particular. 



4 E 5 DE OUTUBRO

[OFICINA] 

FABIO TAVARES (BR/EUA) - 
A DANÇA DO LADO DE DENTRO

Horários: quinta e sexta das 14h às 18h 
Classificação etária: livre
Vagas: 20
Público alvo: qualquer pessoa com interesse  
pelos estudos do movimento 
Inscrições gratuitas: mediante envio e análise de breve biografia 
e carta de interesse 

Ementa: Esta é uma oficina de retorno para si mesmo voltada para 
pessoas de todas as idades e interesse pelo melhor conhecimento 
do seu corpo. Serão trabalhadas noções básicas de algumas 
realidades anatômicas, expansão das percepções sensoriais 
internas e externas e a relação do corpo físico com a gravidade. 
O conteúdo abordado será baseado na Técnica de Alexander, na 
Técnica de Klein, Tai chi chuan e qigong e “movimento autêntico”. 
Será utilizado o pensamento como veículo principal para trazer 
movimento para partes do corpo que estão presas, perdidas ou 
paradas. Quando a energia interna do corpo está em movimento 
e se alinha com a estrutura física (principalmente os ossos), os 
problemas físicos e mentais tendem a diminuir.

6 E 7 DE OUTUBRO

[OFICINA] 

FABIO TAVARES (BR/EUA) 
- MOVIMENTO AUTÊNTICO 
E CRIATIVO

Horários: sábado e domingo das 14h às 18h
Classificação etária: 16 anos
Vagas: 20
Público alvo: qualquer pessoa com interesse pelos estudos do 
movimento 
Inscrições gratuitas: mediante envio e análise de breve biografia 
e carta de interesse 

Ementa: Oficina aberta ao jovens que desejam usar a dança e o 
movimento como instrumento de expressão artística e social. Faremos 
um trabalho de aquecimento baseado na técnica de Movimento Autêntico 
(Authentic Movement) desenvolvido pela psicóloga norte americana Mary 
Starks Whitehouse e em seguida um trabalho de composição e criação 
baseado no interesse coletivo que será previamente discutido onde os 
participantes contarão uma história usando a linguagem corporal que 
desenvolveram no workshop.

Fabio Tavares é Ator, Professor da Técnica de Alexander 
(ACAT - 2014), Professor da Klein Technique™ (Susan 
Klein school of movement and dance - NYC) e Terapeuta 
formado em Zero Balancing pela ZBHA. Acrobata e 
bailarino em inúmeras produções profissionais de 
teatro e dança em Curitiba entre 1994-1999. Depois 
de 1999  participou de várias produções de dança , 
teatro e circo em Nova York (EUA). Nos últimos anos, 

além de performer, dedica-se à área da educação do movimento e do corpo 
no Brasil e EUA. Com a companhia STREB-EXTREME ACTION, participou das 
programações culturais dos Jogos de Inverno de Vancouver em 2010, da 
programação cultural das Olimpíadas de Londres em 2012, e dos jogos Pan-
Americanos de 2015 em Toronto. Integrou uma temporada esgotada de 12 
shows no icônico Park Avenue Armory em Nova York em 2011. Em janeiro de 
2018 inicia parceria com o espaço Ave Lola de Curitiba ministrando a Oficina 
da Técnica de Alexander e Klein Technique™ “A RESSURREIÇÃO DO CORPO”. 
Fundador da trupe de teatro dança “Os Acronautas’, em Curitiba.



27/10
 A 10/11

2018



Os artistas e trabalhos contemplados foram:

•

 

“Mãe – Um ensaio sobre ela” / Alessandra Lange

•

 

“Amanhã foi cancelado – Solo de Dança sobre a fisiologia da 
ausência” /  Fábio Tavares

•

 

“Mil Besos - Em busca de uma estética do exagero” / 
 Gabriel Machado

• 

“Maria Samambaia Palestra” /  Gládis Tridapalli

• 

“PEIXE – ESPADA II – como sobreviver em alto mar” / 
Juliana Adur

• 

“Vilosidade” /  Lívea Castro

•

 

“PRESET” /  Marila Velloso

.

A Mostra SOLAR surge através do Edital SOLAR 2018 do Fundo 
Municipal de Cultura de Curitiba com a inscrição de 23 
proponentes resultando em 7 contemplados. Numa ação 
inédita da Fundação Cultural de Curitiba os contemplados 
foram analisados através de um Edital de Pareceristas onde, de 
17 inscritos de todas as partes do Brasil foram selecionados 5 
pareceristas: Adriana Perrela Matos (BH); Ana Carolina Vianna 
(SP); Christiane de Araújo (SP); Elisangela Jaworski (SC) e 
Nirvana Marinho (SP).

A Mostra SOLAR tem um olhar atento e curioso pelos caminhos que 
a linguagem da Dança pode percorrer, pela liberdade de assumir 
riscos e surge com o compromisso de divulgar a ação de artistas 
Curitibanos ao lado de artistas que dançam pelo mundo.

Volmir Cordeiro (Brasil, 1987) é doutorando em 
dança pela Universidade Paris 8 (France). 
Artista-pesquisador, trabalhou como intérprete com os 
coreógrafos Alejandro Ahmed, Lia Rodrigues, Cristina 
Moura, Xavier Le Roy, Laurent Pichaud & Rémy 
Héritier, Emmanuelle Huynh, Jocelyn Cottencin et Vera 
Mantero. Criou o tríptico de solos Céu, Inês e Rua, entre 
outras criações. Foi artista associado durante o ano de 

2015 na Ménagerie de Verre, em Paris, e de 2017 a 2019 é artista associado 
ao Centre National de la Danse (CND) à Pantin, sendo no ano de 2018, 
artista-pesquisador dos Ateliers Médicis, à Clichy-sous-bois. Ensina 
regularmente em escolas de formação coreográfica como no Mestrado 
Exerce - Montpellier, França e Mestrado Drama - Gent, Bélgica.

24 A 26 DE OUTUBRO 

[OFICINA] 

VOLMIR CORDEIRO (BR/FR) - 
SOLOS

Horários: das 14h às 18h
Classificação etária: a partir de 16 anos
Vagas: 20
Público alvo: qualquer pessoa com interesse pelos estudos do movimento 
Inscrições gratuitas: mediante envio e análise de breve biografia 
e carta de interesse 

Ementa: Fazer um solo, partir de si, sair de si, revoltar o self, dar um choque 
na identidade, aflorar a singularidade, suspender o eu, tornar-se um tu, um 
nós, um qualquer, um ninguém. Dar-se conta de si não é nada evidente. 
Como construir um solo permite  perceber que nenhum solo pode ser/estar 
indiferente das suas condições sociais de emergência; e que nenhum solo 
se dá sem já estar implicado num conjunto de relações que o retiram de um 
projeto puramente pessoal. Um bailarino solista começa por contar a história 
das suas relações: com o mundo, com a dança, com o seu corpo, com seu 
rosto, com aquele para quem ele dança. Fazer um solo não é o mesmo 
que falar de si. Um solo é um conjunto de responsabilidades tomadas 
aparentemente só, mas que são, prioritariamente, a argumentação de um 
conjunto de relações autoprovocadas. A oficina pretende abrir e estender 
essas questões com aqueles que estão tentados a solar. 

A Mostra inicia com uma oficina do artista Volmir Cordeiro (BR/FR) e 
em seguida abre com a sua performance do solo CÉU.



12,13 E 14 DE NOVEMBRO

[OFICINA]

LÍVEA CASTRO (PR)  
- DANÇA COMO  
POTÊNCIA DE VIDA 
Horários: das 14h às 17h 
Classificação etária: a partir de 16 anos
Vagas: 20
Público alvo: qualquer pessoa com interesse  
pelos estudos do movimento 
Inscrições: gratuitas 

Ementa: O foco é discutir “a dança como potência de vida”, durante 
três momentos nos quais serão explorados a relação com o próprio 
corpo, o contato e troca com o outro, e composição autônoma. Tem 
o intuito de explorar como a dança, enquanto área de conhecimento, 
cria possibilidades de modificar nosso olhar para o mundo.” 

Lívea Castro é mãe, artista da Dança e 
professora. Graduada em Dança pela UNESPAR/
FAP, e especialista em Estudos Contemporâneos em 
Dança pela UFBA. Foi propositora no UM – Núcleo 
de Pesquisa Artística em Dança da UNESPAR, e na 
Batton – organização de dança. Em 2017, participou 
como pesquisadora do núcleo IMP – Investigação do 
Movimento Particular. Integra a NÓ – Movimento em 

rede, com pesquisas artísticas e educacionais em Curitiba/PR. É artista 
convidada no Projeto Autorretrato (2018), do artista Cayo Vieira, atuando 
no Hospital San Julian (Piraquara/PR). 

28 A 30 DE NOVEMBRO

[OFICINA]

ALESSANDRA LANGE – 
PERCEPÇÃO DO CORPO  
NO PROCESSO CRIATIVO

Horários: das 14h às 17h
Classificação etária: a partir de 16 anos
Vagas: 20
Público alvo: qualquer pessoa com interesse  
pelos estudos do movimento 
Inscrições: gratuitas 

Ementa: A oficina ministrada pela artista/fisioterapeuta propõe uma experiência 
para a sensibilização da consciência corporal através da respiração, 
da percepção do “centro de força” do corpo, do alinhamento e 
manutenção das curvas fisiológicas da coluna vertebral e da conexão 
e integração dos diferentes segmentos do corpo abordando as 
particularidades e questões femininas. A maternidade em todos 
os seus níveis move o trabalho da artista que questiona o corpo, 
o movimento, o posicionamento, o contraste e a transformação da 
mulher. Através de direcionamentos e proposições de movimento 
a oficina tem como objetivo compartilhar espaço, tempo, histórias, 
corpo e vida. 

Alessandra Lange é Bailarina e fisioterapeuta. Como 
bailarina profissional dançou nas Companhias The 
Joffrey Ballet (USA), The Chicago Ballet (USA), The 
Atlanta Ballet (USA), Balé Teatro Guaíra (Brasil) além 
de fazer parte de vários Projetos Culturais. Como 
preparadora corporal, integrou a equipe do UM - 
Núcleo de Pesquisa Artística em Dança da FAP e do 
Balé Teatro Guaíra. É cofundadora do Coletivo Nós 

em Traço. Em 2018, Alessandra participou da elaboração das Diretrizes 
do Plano Pedagógico da Fundação Cultural de Curitiba e fez a tradução 
das formações do Segni Mossi e dos workshops do método de “Klein 
Technique” e Gaga People na Casa Hoffman em Curitiba.



AÇÕES PARCEIRAS:  
PORTAS ABERTAS
Sessões de dança abertas à comunidade e ao público da 
feirinha do Largo da Ordem. Atividade gratuita.

1/7 – 5/8 – 14/10 – 2/12

COLETIVO NÓS EM TRAÇO 
Horário: das 10h às 11:30h | Classificação: de 5 a 10 anos
Entrada: livre

1/7 – 5/8 – 2/12 

IMPROVISO DANÇA E MÚSICA 
UM – NÚCLEO DE PESQUISA ARTÍSTICA EM DANÇA e SUMMUS -

Horario: das 12h às 14h30 

Entrada: livre
www.facebook.com/improviso.curitiba/
www.facebook.com/umnucleo

29/7 – 30/9 – 25/11

PONTES MÓVEIS EM TRAVESSIAS 
AFRO CONTEMPORÂNEAS
Horário: 10h às 13:00h | Entrada: livre
https://www.facebook.com/PONTESMOVEIS/ 

29/7 

COLETIVO NUVENS – “NÃO 
AGUENTO MAIS VOCÊ” – 
APRESENTAÇÃO
Horário: 13:30h | Entrada: livre
https://www.instagram.com/coletivonuvens/ 

29/7

HOUSE HOFFMANN PARTY 
Com Raphael Fernades Alfa

Horário: 15:30h às 17:30h | Entrada: livre

Nós em Traço | Foto: Carmen Jorge

Pontes Móveis | Foto: Carolina Felício





ATIVIDADES

Coordenação Regional/ Inscrições e Agendamentos: Nilza Maria dos 
Santos • Tel.: (41)33612302 / 33612304

Núcleo Regional Cajuru: Rua da Cidadania Cajuru – Av. Pref. Maurício Fruet, 2150

AULAS CONTINUADAS DE DANÇA: 
Horários: 4ªs e 6ªs feiras das 14h às 15:30h

(6ªs feiras com Raphael Fernandes) 

Classificação etária: a partir de sete anos  
Local: Núcleo Regional Cajuru (Sala de dança da FCC)

APRESENTAÇÕES:
As apresentações são compostas pelos processos criativos dos artistas 
contemplados pelo Edital SOLAR 2018 e que vão estrear na Mostra 
SOLAR na Casa Hoffmann Centro de Estudos do Movimento. Após as 
apresentações os artistas vão realizar uma conversa com o público 
sobre dança e sobre o processo criativo do trabalho apresentado. Serão 
realizadas nas terças feiras das 14h às 16h.

Horários: 3ªs feiras das 14h às 16h (21/8, 5/9, 18/9, 5/10, 9/10, 
16/10, 23/10, 13/11)

Classificação etária: a partir de sete anos 
Local: Auditório do Núcleo Regional Cajuru

CIRCUITO DE  
DANÇA NOS BAIRROS  
É a criação de um caminho por onde percorrerão oficinas e 
apresentações de dança pré- agendadas através das contrapartidas 
sociais. Salas específicas dentro das Regionais de Curitiba serão 
cadastradas para receber as atividades de dança e conquistar um público 
que ao longo do tempo se fidelizará possibilitando assim um maior 
aprofundamento na formação do indivíduo que quer dançar e a formação 
de plateia. As oficinas estarão alinhadas com as diretrizes pedagógicas 
de Dança coerentes com as praticadas na Casa Hoffmann e com o Plano 
Pedagógico de Ensino da Dança em construção,  proposto pela Fundação 
Cultural de Curitiba. O Circuito será alimentado por profissionais da 
Dança em estágio/formação, bailarinos profissionais e artistas vinculados 
às políticas culturais da Dança como, atividades de pesquisas autorais na 
Casa Hoffmann e Editais de Dança da FCC. O circuito é um programa 
específico da Curadoria 2018 que tem seu início no Núcleo Regional 
Cajuru como um projeto piloto. 

O Núcleo Regional Cajuru está equipado com uma sala específica da 
Fundação Cultural de Curitiba para atividades de Dança e um 
Auditório. 

Foto: Cayo Vieira



COORDENAÇÃO DE DANÇA DA FUNDAÇÃO 
CULTURAL DE CURITIBA

CARMEN JORGE  

FICHA TÉCNICA

PRODUÇÃO

LOANA CAMPOS
Diretora, coreógrafa e performer. Licenciada em 
Dança pela PUC – Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná e Teatro Guaíra. Pós graduada em Estudos 
Contemporâneos em Dança nas Faculdades UFBA / 
Angel Vianna (RJ). Estudou técnicas de dança 
clássica e moderna a partir de 1984. Em 1993 inicia 
sua carreira como coreógrafa profissional, atuando 
em várias montagens de dança e teatro em Curitiba 
PR, recebendo várias indicações e prêmios “Troféu 
Gralha Azul”. Em 2002 funda a PIP Pesquisa em 
Dança (www.pip.art.br), montando os espetáculos 

“A Casa dos Anjos” e “Motion” ganhando vários prêmios locais. No ano de 2003 
coordena o espaço Cultural CIM – Centro de Investigação do Movimento e participa 
das pesquisas da “Casa Hoffmann – Centro de Estudos do Movimento, estudando 
com nomes como: Deborah Hay, Tere O´Connor, Shelley Senter, Xavier Le Roy,  
David Zambrano, La Ribot, John Jasperse, Thomas Lehmen, André Lepecki, Lia 
Rodrigues, Helena Katz,  Fabiana Brito, entre outros.

Em 2005 realiza o projeto “3 Mg - Gingaestética”, estreando em Nova Iorque numa 
parceria com os coreógrafos Luis Lara Malvacías, Jeremy Nelson 
(www.fullfatdance.org) e o Danspace Project (www.danspaceproject.org). Foi 
coreógrafa e assistente de direção no Projeto Parque da Ciência do Governo de 
Jaime Lerner. Em 2005 participa da Mostra de Artes do Mediterrâneo do SESC São 
Paulo no evento Mostra Internacional de Novos Coreógrafos em parceria com a 
Fabbrica Europa (Itália) sendo em seguida convidada para apresentar-se em 
Florença/Itália (www.fabbricaeuropa.net). Com o espetáculo “B A R R A C O” realizou 
temporada no SESC Avenida Paulista em São Paulo em 2007.

De 2007 a 2010 inicia com a PIP uma série de procedimentos envolvendo 
experimentações de videodança e poéticas tecnológicas sendo pioneira em Curitiba, 
quando foi convidada a apresentar-se no evento “Diálogos” no Centro Cultural São 
Paulo em junho de 2010 com WE CAGE ME. Foi contemplada com a “Bolsa 
Residência em Artes Cênicas” pela Funarte, em 2010 indo pesquisar nos EUA. Em 
2011 coreografou a companhia estatal Balé Teatro Guaíra realizando duas obras, 
“Coreografias para Ambientes Preparados – CPAP” e “DRAMA”, sendo CPAP 
considerado um dos melhores espetáculos do ano em 2011 pela Gazeta do Povo e 
tendo destaque na Bienal Internacional de Dança de Curitiba. Em 2015 apresentou 
o trabalho solo “Quero ter esta fé”, estreando em junho em Nova Iorque. Foi 
contemplada pelo programa O Boticário na Dança – 2015/2016 com o projeto solo 
“CLOUDS”, realizando temporada no Teatro Cleon Jacques em Curitiba em 
novembro de 2016, e convidada para a Mostra Novos Repertórios em Curitiba e a 
Mostra Modos de Existir no SESC Santo Amaro (SP). Coreografou o trabalho de 
dança “Guernica” inspirado na tela homônima de Picasso com realização na Capela 
Santa Maria em fevereiro de 2017. Trabalhou como Diretora de Movimento em mais 
de 100 montagens teatrais entre elas “O grande sucesso” do ator Alexandre Nero.  
Vive e trabalha em Curitiba – PR - Brasil.  

André Coelho é artista visual, designer, 
ilustrador e ator curitibano. 

Formado em Desenho Industrial pela PUC-PR 
tem o desenho como a linha condutora de 
suas atividades. Desenvolve uma pesquisa 
onde explora formas orgânicas através de 
linhas fluídas feitas com marcadores e sprays 

sobre superfícies e dimensões diversas, tais como: papel, tela, 
digital, paredes, muros e intervenções urbanas pela cidade.

Aritsta / Mural Interno Casa Hoffmann 

Pós graduanda em Antropologia Cultural na 
PUC/PR e Bacharel em Dança pela FAP/UNESPAR. 

Em sua trajetória na área da dança foi bolsista da 
TÉSSERA - companhia de dança da UFPR em 
2005. De 2006 a 2010 integrou o UM – núcleo de 
pesquisa artística em dança da FAP/UNESPAR. 
Em 2008 foi estagiária na área administrativa e 
produção da Casa Hoffmann sob a Coordenação 
de Marila Velloso, na sequência, em 2009, 
participou como bolsista do Programa de 
Pesquisa em Dança Contemporânea na categoria 

Residente também na Casa Hoffmann, nesse mesmo ano foi Bolsista do 
Programa de Iniciação Científica da FAP/UNESPAR.

Integrou o coletivo – BATTON – organização de dança entre 2008 e 2013 onde 
apresentou a performance /instalação “Sou eu chão”.

Nos últimos 10 anos atuou como Produtora Cultural de  diversas áreas como 
Dança,Teatro, Música, Literatura e Cultura Digital. Integrou o corpo docente do 
Curso Técnico de Formação para Ator na Cena Hum Academia de Artes Cênicas 
entre 2015 e 2018, no ano de 2017 esteve na coordenação do Departamento de 
Dança dessa mesma instituição.

Pesquisadora na área de políticas culturais e processos participativos 
acompanha desde 2006 os debates para a construção de políticas culturais na 
esfera Municipal, Estadual e Federal. Nessa instância atuou:  Conselho 
Municipal de Cultura;CPROFICE - Comissão do Programa de Fomento e 
Incentivo à Cultura do Paraná;Colegiado Setorial de Dança – CNPC/ MINC; 
Coordenação Setorial de Dança de Curitiba – FCC; Conselho do Fórum de Dança 
de Curitiba; Participou da elaboração do Plano Setorial de dança de Curitiba.

 



Mural Interno realizado em junho de 2018 



HISTÓRICO 2018
A Casa Hoffmann construída em junho de 1890, considerada marco 
arquitetônico da transformação urbana no final do século XIX,  abrigou 
uma loja de tecidos e foi moradia de uma família de imigrantes alemães.  

Inaugurada em 2003, como Centro de Estudos do Movimento, atua com 
o propósito de fomentar estudos e explorações de novas estéticas do 
movimento, tornando-se local de referência para artistas e outros 
profissionais das áreas de dança, teatro, circo, artes visuais e educação. 
Com programação intensa na oferta de  workshops principalmente 
ligados à pesquisa da dança contemporânea e da performance-art dos 
EUA, Europa e Brasil,  os cursos ministrados por artistas e pensadores 
renomados, abordavam temas variados, entre eles a exploração do 
movimento, crítica da dança, estética, filosofia e design cênico. 
Passaram pela Casa artistas como: Deborah Ray, Xavier Lê Roy, Lia 
Rodrigues, David Zambrano, La Ribot, Christine Greiner, Ko Murobushi, 
Helena Katz, Vera Mantero, Eleonora Fabião, Mark Taylor, Thomas 
Lehmen, Hooman Sharif, Ainhoa Vidal, entre muitos outros.

Reconhecendo, ainda, a sintonia de propósitos institucionais, culturais e 
educacionais entre as propostas  da Casa Hoffmann e outros polos e centros 
de pesquisa  estabeleceram – se importantes parcerias como: c.e.m – 
centro em movimento (POR), Universidade Federal da Bahia – Dança (BA), 
UNESPAR (PR), Festival Panorama de Dança (RJ), Festival de Curitiba.  

Desde 2005 a Casa atua como sede da Coordenação de Dança da 
Fundação Cultural de Curitiba e através dela vários importantes editais 
públicos para bolsistas residentes, estruturações coreográficas, 
produção e difusão em dança, incluindo ações nas Regionais de Curitiba 
foram contemplados.

Curadoria Casa Hoffmann a partir de 2003: Rosane Chamecki e Andréa 
Lerner,  Leonel Brum e Fabiana Britto. Coordenação de Dança a partir de 
2005: Marila Velloso; Eleonora Greca, Júlio Motta e Carmen Jorge. 

Em 2018 sob a gestão do ICAC – Instituto Curitiba de Arte e Cultura, o projeto 
curatorial Circuito Mover, proposto pela Coordenação de Dança da Fundação 
Cultural de Curitiba abrange cursos internacionais, nacionais e locais, o 
relançamento da Revista Eletrônica Relâche (2004), o Edital e a Mostra Solar 
2018, ações de formação de multiplicadores do ensino da arte e ações 
parceiras com a comunidade. Como mecanismo de diálogo e descentralização 
das ações da Casa e da Dança, está sendo instituído o Circuito de Dança nos 
Bairros na Administração Regional Cajuru, um programa piloto para 
desdobramentos das ações de formação conectadas com os Editais e a Casa 
Hoffmann, e com intenção de chegar a todas as Regionais.  A colaboração entre 
vários artistas e educadores culminará na construção de um Plano Pedagógico 
do Ensino da Dança proposto pela FCC. O Circuito Mover abrange bolsas para 
participantes das atividades interessados em estudos do corpo e do movimento, 
artistas, estudantes residentes em Curitiba e abre vagas para todo o país. 
Outras ações são articuladas pela curadoria com proponentes locais como 
parcerias com Coletivos, Eventos e Festivais, entre elas o Improviso Dança e 
Música com sete anos de atuação, o Coletivo Nós em Traço e o Pontes Móveis.

O Circuito Mover mantém o caráter da Casa Hoffmann como centro de pesquisas 
do movimento com programação própria e intensa e reestabelece o caráter de 
investimento na pesquisa artística, experimental, interdisciplinar e processual.

A Casa Hoffmann conta com duas salas para ensaios e apresentações, 
equipamento básico de som e iluminação e com um acervo de vídeos e 
livros. Para consulta de acervo, agendamento de espaço e propostas de 
atividades iniciar contato: agendamento@fcc.curitiba.pr.gov.br. 
Maiores informações no email: dança@fcc.curitiba.pr.gov.br

Casa Hoffmann – Centro de Estudos do Movimento
Rua Claudino dos Santos, 58 – Largo da Ordem – São Francisco – 
80020-150 Curitiba/ Paraná • Telefones: 41. 3321.3228 e 41.3321.3232



BACKGROUND 2018

Casa Hoffmann| Foto: Cido Marques

The Casa Hoffmann, built in June 1890, considered an architectural 
landmark of the urban transformation in the late 19th century, housed a 
fabric store and was home to a family of German immigrants.

Inaugurated in 2003 as a Center for Movement Studies, it works with the 
purpose of promoting studies and explorations of new aesthetics of the 
movement, becoming a reference point for artists and other professionals 
in the areas of dance, theater, circus, visual arts, and education. With an 
intense programming in the offer of workshops mainly related to the 
research of contemporary dance and performance art from Brazil, Europe 
and the USA, the courses taught by renowned artists and thinkers 
addressed varied themes, among them the exploration of movement, 
dance criticism, aesthetics, philosophy, and stage design. Artists such as 
Deborah Ray, Xavier Le Roy, Lia Rodrigues, David Zambrano, La Ribot, 
Christine Greiner, Ko Murobushi, Helena Katz, Vera Mantero, Eleonora 
Fabião, Mark Taylor, Thomas Lehmen, Hooman Sharif, Ainhoa Vidal, 
among many others, have visited the house. 

Acknowledging the harmony of institutional, cultural and educational 
purposes between the proposals of Hoffmann House and other poles and 
research centers, important partnerships were established such as: 
c.e.m – centro em movimento (PORTUGAL), Federal University of Bahia – 
Dance (UFBA), UNESPAR (PR), Festival Panorama de Dança (RJ), Curitiba 
Festival.

Since 2005, the House has been the headquarters of the Dance 
Coordination of the Cultural Foundation of Curitiba and through it several 
important public notices for resident scholars, choreographic structuring, 
production and diffusion in dance, including actions in the Regionals of 
Curitiba, were contemplated.

Casa Hoffmann Curatorship from 2003: Rosane Chamecki and Andréa 
Lerner, Leonel Brum and Fabiana Britto. Coordination of Dance from 
2005: Marila Velloso; Eleonora Greca, Júlio Motta and Carmen Jorge.

In 2018 under the management of the ICAC – Curitiba Institute of Art and 
Culture, the curatorial project Circuito Mover, proposed by the Dance 
Coordination of the Cultural Foundation of Curitiba covers local, national, 
and international courses, the relaunch of the Relâche web magazine 
(2004), the Public Notice and the 2018 Solar Show, training actions for art 
education multipliers and partner actions with the community. As a 
mechanism for dialogue and decentralization of the actions of the House 
and Dance, the Dance Circuit in the Neighborhoods of the Cajuru Regional 
Administration is being instituted, a pilot program for the development of the 
training actions connected with the Public Notices and the Hoffmann House, 
aiming to reach all Regionals. The collaboration between several artists and 
educators will culminate in the construction of a Pedagogical Plan of Dance 
Teaching proposed by the Curitiba Culture Foundation (FCC). The Circuito 
Mover includes scholarships for participants of activities interested in body 
and movement studies, artists, students residing in Curitiba and has open 
places for the whole country. Other actions are articulated by the 
curatorship with local proponents such as partnerships with Collectives, 
Events and Festivals, among them Improviso Dança e Música with seven 
years of acting, the Nós em Traço Collective and the Pontes Móveis.

Circuito Mover maintains the character of the Hoffmann House as a 
research center of the movement with its own intensive schedule and 
reestablishes the character of investment in artistic, experimental, 
interdisciplinary, and procedural research.

Casa Hoffmann has two rooms for rehearsals and presentations, basic 
sound and lighting equipment and a collection of videos and books. To 
consult the collection, scheduling of space and proposals of activities, 
contact: agendamento@fcc.curitiba.pr.gov.br. For more informations 
send an e-mail to : danca@fcc.curitiba.pr.gov.br

Casa Hoffmann – Movement Studies Center
Rua Claudino dos Santos, 58 – Largo da Ordem – São Francisco – 
80020-150 Curitiba/ Paraná • Phones: 41. 3321.3228 e 41.3321.3232
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