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OFICINA “TRANSCRIAR” COM BERNARDO STUMPF (RJ/PR)

Data: 28 e 29/06 

Horário: 14h às 17h
Vagas: 20 pessoas
Inscrições: sympla.com.br/casahoffmann
Classificação: 16 anos
Local: Casa Hoffmann (R. Dr. Claudino dos Santos, 58 - São Francisco)

Oficina gratuita
Informações: casahoffmann@icac.org.br

Release: criar coisas novas a partir do contato com as coisas que já
conhecemos. traduzir conteúdos sensíveis entre dispositivos, técnicas,
tecnologias, meios e suportes de ordens mais ou menos distintas. será
possível ensinar, aprender e realizar qualquer coisa, contanto que nos
obriguemos a ir de encontro a um dado conhecimento por nossos
próprios métodos, reconhecendo capacidades comuns de pensar?

Bernardo Stumpf tem mantido interesses em se reconhecer como uma
pessoa indisciplinar, autodidata e desejosa em articular distintas formas
e condições de construção de material e experiência sensíveis,
conectadas de maneira aberta e atravessada com a produção/agito
cultural, a educação e as artes performativas, sonoras, textuais, gráfico-

visuais e digitais.

Instagram: @bernardo_stumpf
bernardostumpf.wixsite.com/portfolio

OFICINAS

PROGRAMAÇÃO JUNHO - 2022 CASA HOFFMANN

Programação 100% gratuita



ENCUENTROS:
   AÇÕES DE DIÁLOGO EM DANÇA

CURITIBA#BOGOTÁ

ENCUENTROS | ações de diálogo em dança Curitiba – Bogotá

acontecerá de 30 de maio a 11 de junho de 2022, em Curitiba,

reunindo mais de 25 artistas das artes cênicas das cidades de

Curitiba-Brasil e Bogotá-Colômbia. A programação do evento conta

com a apresentação de espetáculos de dança e performances, a

maioria inéditos em solo brasileiro, além da realização de residências

artísticas, oficinas, e espaços de diálogo e convívio, promovendo o

intercâmbio entre os artistas dessas duas cidades e agitando a cena

da dança curitibana. 

Entendendo a relação com outros corpos-geografias como uma

provocação à interseccionalidade dos modos de organização do

corpo e do corpo em criação, ENCUENTROS | ações de diálogo em

dança Curitiba – Bogotá é a primeira edição de uma plataforma para o

desenvolvimento de redes profissionais e afetivas nas artes

cênicas/performativas latino-americanas que tem como premissa a

promoção de práticas de intercâmbio artístico que entendam o

encontro em sua potência política como espaços de alteridade

radical.

Porque o encontro é uma ação perfurativa.

Infos: www.encuentros.art | Instagram e Facebook @encuentros.art



Data: 01/06

Horário: 19h 

Classificação: 10 anos

Vagas: distribuição de senhas uma hora antes

Local: Casa Hoffmann (R. Dr. Claudino dos Santos, 58 - São Francisco)

Espetáculo gratuito
Informações: casahoffmann@icac.org.br

Release: Ninguna idea es mía ahonda sobre el conflicto que es ser

artista cuando se está inmersa en la academia; saber que nada de lo

que se hace es tan original y convertir esa certeza en potencia. Con

un carácter íntimo este solo se apropia de referentes de la danza

locales e internacionales, transitando a través de vivencias en el salón

de clase, la sala de ensayo y la escena. Ninguna idea es mía oscila

entre la coreografía y el discurso, lo virtuoso y lo cotidiano develando

la vibración del movimiento, la reflexión y la relación con el público en

tiempo real.

Infos: www.encuentros.art | Instagram e Facebook @encuentros.art

ESPAÇO REPERTÓRIO #4: "NINGUNA IDEA ES MÍA"
COM MARGARITA ROA VARGAS (CO)

ESPAÇO REPERTÓRIO #5: RITO PARA PERMANECER VIVA
COM AILÉN SCANDURRA (BR)

Data: 01/06 

Horário: 21h
Vagas: distribuição de senhas uma hora antes



Release: Eis um rito de passagem. Abrem-se as fissuras, memória que
escorre, a voz ressoa, retoma o seu espaço.
Uma gruta se abre, a garganta se expande e os animais marítimos
anunciam a profecia por vezes esquecida.
Como permanecer viva com este corpo e esta história?
É baile de leviatã. E de seu canto se ouvem os contos, as chaves cor-de-

cobre, os fios serpentinas escuras e Saturno, que em seu último giro
esclarece: Já é hora - Você está viva.

Infos: www.encuentros.art | Instagram e Facebook @encuentros.art

Classificação: livre
Local: Casa Hoffmann (R. Dr. Claudino dos Santos, 58 - São Francisco)

Espetáculo gratuito
Informações: casahoffmann@icac.org.br

ESPAÇO REPERTÓRIO #7: MEMÓRIAS DE UNA FAUNA
FAUNA (DESIGNIOS DE UN SOMA HUMANO-ANIMAL) 

 COM JENNY OCAMPO (CO)

Data: 02/06 

Horário: 19h
Vagas: distribuição de senhas uma hora antes
Classificação: 10 anos (contém nudez parcial)
Local: Casa Hoffmann (R. Dr. Claudino dos Santos, 58 - São Francisco)

Espetáculo gratuito
Informações: casahoffmann@icac.org.br

Release: En Memorias de una Fauna la coreógrafa Jenny Ocampo

investiga la conexión entre la naturaleza y la cultura de hoy y lo

traduce por medio de la danza y el performance...



Según los resultados del informe IPBES (Plataforma

Intergobernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos), las

acciones humanas han alterado significativamente la naturaleza en

todo el mundo. Tres cuartas partes del medio ambiente terrestre y

alrededor del 66% del medio ambiente marino se han alterado

considerablemente. Más de un tercio de la superficie terrestre del

mundo y casi el 75% de los recursos de agua dulce ahora se dedican a

la producción agrícola o ganadera. Alrededor de 1 millón de especies

de animales y vegetales están en peligro de extinción, muchas en las

próximas décadas, más que nunca en la historia de la humanidad.

Basada en este informe y en lo evidente en la actualidad, esta

investigación se ha enfocado en estudios de movimiento de especies

en peligro de extinción en Suramérica, tomando como punto de

partida estados imitativos del movimiento animal y posteriormente

llevados a estados físicos y emocionales apoyados en memorias

internas sensoriales, instintivas y ancestrales que se asocian con la

idea misma de una posible extinción.

El cuerpo aquí es un instrumento de investigación de lo que significa

hoy una crisis en la naturaleza, en la existencia del ser animal y del ser

humano.

Infos: www.encuentros.art | Instagram e Facebook @encuentros.art

 

ESPAÇO REPERTÓRIO #8: PICARETA
COM VITÓRIA GABARDA (BR)

Data: 02/06 

Horário: 21h
Vagas: distribuição de senhas uma hora antes
Classificação: 14 anos



ESPAÇO REPERTÓRIO #9: DIVIDEX2
COM LA COMPAÑÍA (CO)

Data: 03/06 

Horário: 19h
Vagas: distribuição de senhas uma hora antes
Classificação: livre
Local: Casa Hoffmann (R. Dr. Claudino dos Santos, 58 - São Francisco)

Espetáculo gratuito
Informações: casahoffmann@icac.org.br

Release: DivideX2 es una pieza de danza y performance que explora
algunas de las múltiples identidades que nos habitan, que dividen y
fragmentan nuestrx cuerpx constantemente. La construcción y la
representación del género en relación de lo que nombramos la cuerpa
femenina, surgen como preguntas que nos llevan a indagar en los
opuestos, binarios y los clichés desde el movimiento, entablando una
lógica o sistema de estados, emociones y afectos. El juego con el
Techno introduce la idea del “cuerpx individual” y el “cuerpx
colectivo”, dos conceptos que atraviesan la
construcción/deconstrucción de la identidad. DivideX2 es el encuentro
desde la idea de la alteridad y la (im)posibilidad de ser unx con el otrx.

Infos: www.encuentros.art | Instagram e Facebook @encuentros.art

Local: Casa Hoffmann (R. Dr. Claudino dos Santos, 58 - São Francisco)

Espetáculo gratuito
Informações: casahoffmann@icac.org.br

Release: o corpo como um instrumento de abrir espaços.

Infos: www.encuentros.art | Instagram e Facebook @encuentros.art



OFICINA: ROTA DE ENCONTRO COM LÍVEA CASTRO (BR)

Data: 04/06 

Horário: 09h às 12h
Vagas: distribuição de senhas uma hora antes
Classificação: livre
Local: Casa Hoffmann (R. Dr. Claudino dos Santos, 58 - São Francisco)

Oficina gratuita
Informações: casahoffmann@icac.org.br

Release: Como criar rotas que costurem espaços - de forma imagética,
subjetiva e/ou material - provocando encontros possíveis? Como o não-

saber pode potencializar esses encontros? A oficina visa instigar a...

Release: É um observatório da natureza íntima. Um ritual. Um strip
oculto que, além da materialidade, busca os espaços recônditos sutis,
as dobras enigmáticas de dentro e de fora. Tudo o que está aqui está lá,
o que não está aqui não está em lugar nenhum.

Infos: www.encuentros.art | Instagram e Facebook @encuentros.art

ESPAÇO REPERTÓRIO #10: STRIP LILITH: OBSERVATÓRIO
COM RUBIA ROMANI (BR)

Data: 03/06 

Horário: 21h
Vagas: distribuição de senhas uma hora antes
Classificação: 18 anos (contém nudez)

Local: Casa Hoffmann (R. Dr. Claudino dos Santos, 58 - São Francisco)

Espetáculo gratuito
Informações: casahoffmann@icac.org.br



Vagas: distribuição de senhas uma hora antes
Classificação: livre
Local: Casa Hoffmann (R. Dr. Claudino dos Santos, 58 - São Francisco)

Espetáculo gratuito
Informações: casahoffmann@icac.org.br

Release: Num largo, em plena via pública pública, um corpo campo
minado.
UNS CORPOS CAMPOS MINADOS.
Um corpo rejeita a mulheridade e plena via invoca e convoca toda a
fúria que lhe foi retirado, a força, em detrimento da doçura e da
gentileza enfiadas goela abaixo! As matérias primas deste
acontecimento são o mito da medusa e a pedra. Aqui o olhar que cruza
não petrifica e sim convoca, não há heróis eles viraram escombros e o
marco zero é AQUI-AGORA.
Dentro do peito uma bomba é um convite para um ajuntamento de
forças e presenças. PEDRAS SOBRE PEDRAS. Um chamado feito a
agrupamentos de artistas que insistem em permanecer vivas, traçando
mapas das ruas em constantes técnicas para fugas rápidas. Para
aquelas que abrem buracos, fazem despachos, guardam segredos e
fazem do amor coragem.

ESPAÇO REPERTÓRIO #11: DENTRO DO PEITO UMA BOMBA
COM PATRICIA CIPRIANO – FURIOSAS PRODUÇÕES (BR)

Data: 04/06 

Horário: 17h

criação de estados corporais e investigação de movimentos partindo de
estruturas do próprio corpo amplificadas para noções de coletividade,
traçando caminhos por imagens, afetos, memórias: camadas do corpo
que ampliam nossa percepção tridimensional de existência.

Infos: www.encuentros.art | Instagram e Facebook @encuentros.art



ESPAÇO REPERTÓRIO #13: ÑAMIAJAPU DAJÃRÃSA /
MAÑANA VOLVEMOS COM TAPIOCA (CO)

Data: 04/06 

Horário: 21h
Vagas: distribuição de senhas uma hora antes
Classificação: livre

Espetáculo gratuito
Informações: casahoffmann@icac.org.br

Release: Es una fabulación, una ficción, un recorrido que habla de los
tiempos y las posibilidades que nos deja un mundo debastado.

Infos: www.encuentros.art | Instagram e Facebook @encuentros.art

Data: 04/06 

Horário: 19h
Vagas: distribuição de senhas uma hora antes
Classificação: 12 anos (contém nudez parcial)
Local: Casa Hoffmann (R. Dr. Claudino dos Santos, 58 - São Francisco)

ESPAÇO REPERTÓRIO #12: CINETOSIS DE UNX NIÑO QUE SÍ
CONOCIÓ EL MAR E HIZO DE ÉL SU BAÑERA

COM TIKA MICHEL (CO)

Começo pela pergunta: - O que podem os corpos que portam bombas
dentro do peito?

Infos: www.encuentros.art | Instagram e Facebook @encuentros.art



Data: 04/06 

Horário: 21h
Vagas: distribuição de senhas uma hora antes
Classificação: livre
Local: Casa Hoffmann (R. Dr. Claudino dos Santos, 58 - São Francisco)

Espetáculo gratuito
Informações: casahoffmann@icac.org.br

Release: Ñamiajapú Dajãrãsa es un proyecto de danza documental que
aborda el fenómeno de migración juvenil indígena al interior del
Vaupés, en la amazonía colombiana. La narración oral, el video, el
sonido y el cuerpo en movimiento configuran este archivo vivo, cuya
creación deviene en un pretexto para el encuentro y la construcción de
puentes entre artistas habitantes de Mitú y Bogotá, indígenas y no
indígenas, otredades y territorios.

Infos: www.encuentros.art | Instagram e Facebook @encuentros.art

ESPAÇO REPERTÓRIO #13: ÑAMIAJAPU DAJÃRÃSA /
MAÑANA VOLVEMOS COM TAPIOCA (CO)

Local: Casa Hoffmann (R. Dr. Claudino dos Santos, 58 - São Francisco)

Espetáculo gratuito
Informações: casahoffmann@icac.org.br

Release: Ñamiajapú Dajãrãsa es un proyecto de danza documental que
aborda el fenómeno de migración juvenil indígena al interior del
Vaupés, en la amazonía colombiana. La narración oral, el video, el
sonido y el cuerpo en movimiento configuran este archivo vivo, cuya
creación deviene en un pretexto para el encuentro y la construcción de
puentes entre artistas habitantes de Mitú y Bogotá, indígenas y no
indígenas, otredades y territorios.

Infos: www.encuentros.art | Instagram e Facebook @encuentros.art



Local: Casa Hoffmann (R. Dr. Claudino dos Santos, 58 - São Francisco)

Espetáculo gratuito
Informações: casahoffmann@icac.org.br

Release: oi, você já conhece o paguro? não? então eu vou contar pra
você. paguros são crustáceos que não têm casca de proteção
abdominal e, pra sobreviver, eles pegam cascas vazias emprestadas por
um tempo. legal né?

Infos: www.encuentros.art | Instagram e Facebook @encuentros.art

ESPAÇO REPERTÓRIO #15: MUERTE ACIDENTAL
INTENCIONAL DE UM COLECTIVO ANARQUISTA O ME ROBÔ

HASTA LOS TÍTULOS.
COM LA RESISTENCIA. COLECTIVO DE ARTISTAS (CO)

Data: 05/06 

Horário: 19h
Vagas: distribuição de senhas uma hora antes
Classificação: 18 anos (pode conter nudez)

Local: Casa Hoffmann (R. Dr. Claudino dos Santos, 58 - São Francisco)

Espetáculo gratuito
Informações: casahoffmann@icac.org.br

Data: 05/06 

Horário: 15h
Vagas: distribuição de senhas uma hora antes
Classificação: livre

ESPAÇO REPERTÓRIO #14: PAGURO: EMPRÉSTIMOS
CRIATIVOS PARA AÇÕES GRÁFICAS EM TEMPOS DE

HIPERIMAGEM COM BERNARDO STUMPF (BR)



DIÁLOGOS I, II E III: ESTE ESPAÇO ENTRE NÓS | TRÊS
MOVIMENTOS: MATÉRIA GRAFIA TEMPO

CONVERSAS-AÇÕES COLETIVAS (ARTISTAS E PÚBLICO)
MEDIADAS POR POR FRANCISCO MALLMANN

 

Data: 07, 08 e 09/06 

Horário: 19h às 21h
Vagas: distribuição de senhas uma hora antes
Classificação: livre
Local: Casa Hoffmann (R. Dr. Claudino dos Santos, 58 - São Francisco)

Espetáculo gratuito
Informações: casahoffmann@icac.org.br

Release: “este espaço entre nós | três movimentos” são conversas-

ações para serem realizadas coletivamente. trabalho-prática-

dramaturgia continuada. divididos em “matéria”, “grafia” e “tempo”,
cada um dos encontros é movido por um convite para ser ativado
juntas: artistas, público e todas as participantes conversam em
conversa ao conversar. a proposta é que as noções de encontro sejam
escavadas-experienciadas, com/por meio/junto de matérias, escritas e
gestos.

Infos: www.encuentros.art | Instagram e Facebook @encuentros.art

Release: Este acto múltiple de desaparición es una propuesta de
transformación; de la acción de resistir a la habilidad para morir, una
cena desbordada con la más bella intención de pasar a una mejor vida.

Infos: www.encuentros.art | Instagram e Facebook @encuentros.art



Espetáculo gratuito
Informações: casahoffmann@icac.org.br

Release: Como parte das estratégias dispostas para efetivar os
encontros propostos por ENCUENTROS, serão conformados grupos de
residência artística mesclando artistas de Bogotá/CO e de Curitiba/BR.
Essas residências têm como objetivo criar um ambiente de troca,
diálogo, provocação e embate entre os diferentes artistas e suas práxis.
Reivindicamos a pluralidade dos entendimentos sobre criação, corpo e
movimento e de suas dimensões estéticas e políticas; logo, estar em
intercâmbio, abrir-se à alteridade, ao embate, à contradição, y vivir los
encontronazos, permite ampliar os terrenos de saberes e as redes de
conhecimento e intersecção dos modos de organização do corpo e do
corpo em criação.

Infos: www.encuentros.art | Instagram e Facebook @encuentros.art

Data: 11/06 

Horário: 16h
Vagas: distribuição de senhas uma hora antes
Classificação: 18 anos (pode conter nudez)

Local: Casa Hoffmann (R. Dr. Claudino dos Santos, 58 - São Francisco)

PERFURAÇÕES: COMPARTILHAMENTO DAS RESIDÊNCIAS
ARTÍSTICAS CURITIBA#BOGOTÁ

+ LANÇAMENTO DE PUBLICAÇÃO


