CASA HOFFMANN
A Casa Hoffman, sede da Consultoria de Dança da Fundação Cultural de Curitiba, é referência
nacional para a pesquisa do corpo, movimento e dança. Dedica-se à criação e implementação de políticas
públicas gratuitas ou de custo acessível que fomentam e incentivam a formação, investigação e
experimentação artísticas. Contribui para refletir a diversidade cultural da comunidade promovendo
também o encontro de artistas e plateias.
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, surgiu com o propósito de
fomentar estudos e explorações de novas estéticas do movimento.
Em 2005 a Casa Hoffmann passou a atuar 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 Administrações Regionais
de Curitiba foram realizados.
A partir de 2018 sob a gestão do Instituto Curitiba de Arte e Cultura – ICAC, entra em vigência o
Projeto Curatorial Circuito Mover. A Coordenação de Dança passou a atuar como Consultoria de Dança da
Fundação Cultural de Curitiba.
O Projeto Curatorial elaborado pela artista e consultora de dança Carmen Jorge abrange cursos
internacionais, nacionais e locais, publicações variadas, lançamento de Editais como o SOLAR, o Edital
Coletivos em Residência, as Mostras SOLAR e a C 58 Mostra de Coletivos, parcerias com a comunidade e
ações de formação de multiplicadores do ensino da arte.

Como mecanismo de diálogo e descentralização da linguagem da dança, está em andamento o
Circuito de Dança nos Bairros, um programa para desdobramentos das ações de formação em dança nas
Regionais de Santa Felicidade e CIC.
Fundação Cultural de Curitiba – FCC
Criada no dia 5 de janeiro de 1973, a Fundação Cultural de Curitiba, órgão municipal, nasceu do
processo de transformações urbanas vivenciado pela cidade nas décadas de 1960 e 1970, que envolvia,
além de uma série de ações de planejamento, uma política de preservação da cultura e da história da
cidade. Atualmente possui 114 unidades, entre centros culturais, teatros, museus, cinemas, salas de
exposições, auditórios, bibliotecas, circo e ateliês, entre outros espaços abertos à população com
programas e ações culturais. A história da FCC é pontuada ainda pelos marcos: a criação da Lei de
Incentivo à Cultura em 1991, do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura em 2005 e do Conselho
Municipal de Cultura em 2006. Consciente da importância das ações já desenvolvidas, a Fundação
Cultural de Curitiba investe na ampliação e no aprimoramento das mesmas, bem como em projetos de
inovação para a cultura no município.
www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br
Instituto Curitiba de Arte e Cultura – ICAC
O Instituto Curitiba de Arte e Cultura – ICAC é uma organização social sem fins lucrativos que
executa as políticas públicas traçadas pela Prefeitura Municipal e implementadas pela Fundação Cultural
de Curitiba. Aproximar público e produtores culturais, promover espetáculos e a própria renovação do
ambiente artístico local são resultados da aplicação intensiva de capital tecnológico, humano e financeiro
a partir de princípios e práticas de mercado, com metas de performance e sustentabilidade.
www.icac.org.br

Serviço:
Casa Hoffmann – Centro de Estudos do Movimento
Rua Claudino dos Santos, 58 – Largo da Ordem – São Francisco – 80020-150 Curitiba/ Paraná
emails: dança@curitiba.pr.gov.br
contatocasahoffmann@gmail.com
Telefones: 55. 41. 3321.3228 e 3321.3232
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