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É artista, professora e
terapeuta. Pós-graduada em
Dança pela Middlesex
University, Londres, Inglaterra.
Orientadora de projetos em
dança contemporânea. Sua
prática é fundamentada na
Técnica Alexander, no KI Aikidô
e no método Somatic
Experiencing ®.

Release

Mônica Infante

Data:

Horário:

Classificação:

Público-alvo:

 

Vagas:

Local:

Atividade:

 

Informações:

05/10

9h30 às 11h30

16 anos

qualquer pessoa com interesse em explorar corpo e

movimento. Não é necessário experiência em dança.

30 pessoas

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

gratuita

distribuição de senhas 30 minutos antes

casahoffmann@icac.org.br

Aula “Aiki e consciência corporal”
com Mônica Infante (PR)

Aulas de consciência corporal
com Mônica Infante,
desenvolvidas a partir de
conceitos e princípios
fundamentados no Ki-Aikido
associados à Klein Technique e
Técnica Alexander. Aulas
gratuitas e abertas à
comunidade.

Instagram e Facebook:

@20minutosmov 



É artista da dança e atualmente trabalha na Casa
do Cavalo Baio (Araucária – PR). Trabalhou na
Gerência de Cultura do SESC (PR) como Analista
de Cultura e como orientadora de atividades de
dança. Entre 2011 e 2017 morou na França onde
fundou e produziu na Artichaut - Productions
Culturelles trabalhando com dança e
performance. Mestre em Artes Cênicas pela
Université Paul Valery (Montpellier), especialista
em Arte Contemporânea pela Universidade Tuiuti
do Paraná ( Curitiba) e graduada em Dança pela
UNESPAR (Curitiba). Participou em 2006 do
programa de Pesquisa em Dança realizado pela
Casa Hoffmann - Centro de Estudos do
Movimento onde foi contemplada enquanto
bolsista residente à participar da Formação
Intensiva Acompanhada (FIA) no Centro em
Movimento (C.E.M - Lisboa). Investe na potência
criativa da experiência e dirige a atenção para as
qualidades visuais do corpo em movimento.

Release

Viviane Mortean

Data:

Horário:

Classificação:

Público-alvo:

Local:

Atividade:

 

Informações:

09/10

11h às 13h

Livre

artistas e comunidade em geral

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

gratuita

distribuição de senhas 30 minutos antes

casahoffmann@icac.org.br

O encontro começa percebendo nossos espaços,
contornando e envolvendo até haver a
necessidade de rasgar e invadir outros territórios.
Criando espaços podemos encontrar quem os
pode ocupar. Criar espaços depende de muita
força. Não do bíceps, mas aquela força do ar que
preenche os pulmões. Criar espaço pode ser
gentil, contornando, abraçando, envolvendo. Mas
nem sempre. Às vezes é preciso rasgar, invadir,
cerrar as mandíbulas, focar as retinas e ir. Foi!!

O evento é um encontro de improvisação entre
artistas e a comunidade em geral. Aberto a todos
pois, no Improviso, cada um constrói as
possibilidades expressivas e os limites corporais.
Dessa forma, além de integrar um ambiente
coletivo de criação e livre expressão, também é
exercida a cidadania no ato de dialogar, compor e
habitar coletivamente o espaço. Um projeto
imbuído de valores sociais, culturais e artísticos.

Instagram: @ vivianemortean | @umnucleo | @summusdanca

PORTAS ABERTAS - HOMENAGEM À OBERDAN PIANTINO
Improviso Dança e Música com convidada Viviane Mortean (PR)



Release

Confira abaixo a programação do festival na Casa Hoffmann

 Festival de Dança Contemporânea de Curitiba

#ContémDança

A primeira edição do #ContémDança - Festival de Dança Contemporânea de
Curitiba, trará para a capital paranaense seis espetáculos, três oficinas, uma
residência artística, além da exibição de filmes feitos por artistas da dança.

De 10 a 15 de outubro de 2022 o Festival ocupará diferentes espaços da cidade,
entre eles a Casa Hoffmann, a Casa 4 Ventos, a Cinemateca e a rua. Artistas e
grupos de várias regiões brasileiras estarão presentes na programação. 

O #ContémDança também fará transmissões ao vivo ao longo da semana de
evento, reunindo artistas e público em conversas descontraídas sobre arte
contemporânea, em formato de programa de auditório, com a possibilidade de
acompanhar tanto presencialmente quanto pela internet.

Instagram: @contemdanca

 10 a 15 de outubro de 2022

Ingressos e inscrições: bit.ly/contemdanca

https://linktr.ee/ContemDanca


“Serenetas Dançadas” é concebido e dirigido pela
artista e pesquisadora com velhices Soraya Portela em
interlocução com mulheres artistas: Tássia Araújo (PI),
Anita Gallardo (PR), Carolina Mendonça (SP), Layane
Holanda (PI).

E dialoga com outres artistes em cada solo
performativo. Os corpos disparadores deste projeto
são: Laura Rodrigues, 69 anos, técnica de enfermagem
aposentada e dançarina; Terezinha, 70 anos,
professora aposentada e dançarina; Raimunda, 76
anos, dona de casa e dançarina; Lourdes, 86 anos,
aposentada e dançarina. Todas mulheres, piauienses e
senhoras dançarinas integrantes da oficina “Dança das
Antigas” - contexto criativo com dança e a terceira
idade na Escola Estadual de Dança Lenir Argento,
desde 2016.

A oficina, sob coordenação de Soraya Portela, vem nos
últimos anos funcionando como uma ação continuada
de ativação e aproximação desse público - terceira
idade - de práticas artísticas relacionadas à memória,
identidade, sexualidade e corporeidade.

Release

Soraya Portela

Data:

Horário:

Classificação:

Público-alvo:

Local:

Atividade:

Inscrições:

Informações:

10 e 11/10

13h30 às 15h30

16 anos

mulheres 60+

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

gratuita

sympla.com.br/contemdanca

@contemdanca

Vivência “Serenatas Dançadas”
com Soraya Portela (PI)

Um espaço onde senhoras civis
transcriam o universo particular
de suas vidas convertendo a
intimidade, imaginário e
vivência desses corpos em
experimentos cênicos que
discutem o viver e o envelhecer.

Uma suspensão temporária da
rotina e das imposições do
tempo através de práticas
artísticas e poéticas
acionadoras de questões
cruciais relativas à memória,
identidade, sensualidade da
carne, eroticidade e socialidade.

Uma imersão temporária entre
diferentes mulheres 60+ para
usufruir o próprio corpo - este
lugar revolucionário - juntas e
vivas.



Trabalha como coreógrafo, dançarino e professor.
Fukushima se debruça nos estudos de filosofia e práticas
corporais chinesas e japonesas como o Qi Gong,
Taoísmo, Seitai-ho, Zen Budismo e Butoh, se entrelaçando
com a dança. Faz parte da comunidade internacional de
artistas da Rolex desde 2012. É artista orientador do
Programa Qualificação das artes do Estado de São Paulo
desde 2020. Vem trabalhando a dança em diálogo com
o vídeo, fotografia, performance, teatro e artes visuais.

Já circulou seus trabalhos e ministrou workshops pelo
Brasil, Alemanha, França, Grécia, Espanha, País Basco,
Itália, Argentina, Japão, Bolívia, Chile, Peru, Portugal,
Canadá, República Dominicana, Bélgica, Chipre e Taiwan.

Colabora e colaborou com as artistas Beatriz Sano, Júlia
Rocha, Isabel R. Monteiro Yudai Kamisato, Pedro Nishi,
Giuliana Nishiyama, Hideki Matsuka, Célia Gouvea, Key
Sawao, Ricardo Iazzetta, Elisa Ohtake, Nuno Ramos, Michal
Borzuch, Mateo Lopez dentre outros.

Release
Eduardo Fukushima

Data:

Horário:

Classificação:

Público-alvo:

 

 

Local:

Atividade:

Inscrições:

Informações:

13 a 15/10

09h às 12h

16 anos

todxs interessadxs pelas artes do movimento, profissionais e não

profissionais das artes cênicas, para pessoas de todas as idades com ou

sem deficiência física.

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

gratuita

sympla.com.br/contemdanca

@contemdanca

Oficina “Práticas de respiração e movimento – estudos de
criação em dança” com Eduardo Fukushima (SP)

A respiração, o ar, matéria concreta
invisível em constante fluxo que
atravessa o limite entre dentro e fora
do corpo, o que nos mantém vivos, é
movimento espontâneo do corpo e faz
a ponte entre o consciente e
inconsciente. Essa oficina tem como
focos abrir a percepção para a
matéria sutil que é o ar, refinar a
atenção para o movimento da
respiração, dançar junto e criar outros
modos de comunicação através do
movimento.

Essa oficina compartilha alguns
princípios de práticas corporais
chinesas e japonesas, que Eduardo
Fukushima vem pesquisando há mais
de 15 anos aliando dança, criação e
autocuidado. Oficina para todxs
interessadxs pelas artes do
movimento, profissionais e não
profissionais das artes cênicas, para
pessoas de todas as idades com ou
sem deficiência física.



É coreógrafa, dançarina e professora. Graduou-se em
Bacharelado e Licenciatura em Dança pela Unicamp. Desde
2009 faz parte da Key Zetta e Cia participando da maioria
dos projetos do grupo. Desde 2011 estabece parcerias com
Eduardo Fukushima, Júlia Rocha e Isabel Ramos Monteiro.
Em 2016 foi ao Japão aprofundar a técnica de seitai-ho e
teatro nô que pratica no Brasil desde 2011 com Toshi Tanaka.

Em 2015 ganhou o prêmio Denilton Gomes de bailarina
revelação pelo espetáculo SIM da Key Zetta e Cia. Em 2013
foi contemplada pela bolsa Rumos Itaú Cultural na carteira
de residência artística. Também, vem desenvolvendo seus
próprios trabalhos: Solo (2014) e Estudo de Ficção (2017)
que foi indicado no mesmo ano ao prêmio APCA na
categoria de melhor intérprete.

Atualmente, cursa o mestrado em Artes da Cena na
Unicamp com a orientação de Cassiano Quilici, participa do
projeto Tomie Dançante a convite de Eduardo Fukushima, e é
professora da Escola Livre de Dança de Santo André.

Release

Biano Sano

Data:

Horário:

Classificação:

Local:

Atividade:

Ingressos:

Informações:

13/10

20h

Livre

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

gratuita

sympla.com.br/contemdanca

@contemdanca

Espetáculo “Tudo de novo” com Bia Sano (SP)

O espetáculo parte da frase
de Oswald de Andrade,
“Vamos comer tudo de novo”
escrito posteriormente à
Semana, na Revista
Antropofagia (1929). O
recorte foi mote para a
reflexão de não apenas
repetir, mas fazer do
caminho anterior uma outra
experiência. Este solo
integrou o projeto Solos
Brasileiros: Danças para Villa
Lobos (2022) a convite da
Oficina Oswald de Andrade
de São Paulo, em
comemoração ao centenário
da Semana de Arte Moderna
1922.



Trabalha como coreógrafo, dançarino e professor.
Fukushima se debruça nos estudos de filosofia e
práticas corporais chinesas e japonesas como o Qi
Gong, Taoísmo, Seitai-ho, Zen Budismo e Butoh, se
entrelaçando com a dança. Faz parte da comunidade
internacional de artistas da Rolex desde 2012. É artista
orientador do Programa Qualificação das artes do
Estado de São Paulo desde 2020.

Vem trabalhando a dança em diálogo com o vídeo,
fotografia, performance, teatro e artes visuais. Já
circulou seus trabalhos e ministrou workshops pelo
Brasil, Alemanha, França, Grécia, Espanha, País Basco,
Itália, Argentina, Japão, Bolívia, Chile, Peru, Portugal,
Canadá, República Dominicana, Bélgica, Chipre e
Taiwan. Colabora e colaborou com as artistas Beatriz
Sano, Júlia Rocha, Isabel R. Monteiro Yudai Kamisato,
Pedro Nishi, Giuliana Nishiyama, Hideki Matsuka, Célia
Gouvea, Key Sawao, Ricardo Iazzetta, Elisa Ohtake,
Nuno Ramos, Michal Borzuch, Mateo Lopez dentre
outros.

Release

Eduardo Fukushima

Data:

Horário:

Classificação:

Local:

Atividade:

Ingressos:

Informações:

14/10

20h

Livre

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

gratuita

sympla.com.br/contemdanca

@contemdanca

Espetáculo “Lecture: cair” com Eduardo Fukushima (SP)

Conferência performance que
compartilha o processo de
criação em dança sobre o
gesto CAIR, um projeto
interlinguagens com três eixos
de pesquisa: criação
coreográfica, montagem
fotográfica e criação de vídeo.
CAIR faz parte do projeto
História do Gesto de
concepção de Elisabete
Finger, onde cinco
coreógrafos foram
convidados para realizar uma
criação em dança com os
gestos Cair, Ficar em Pé,
Sentar, Pular e Girar.



Em 2005, no contexto da Cidade de Natal no Rio
Grande do Norte, surge a Companhia Giradança
tendo como fundadores os artistas da dança
Anderson Leão e Roberto Morais. Logo
agrupando outros artistas a companhia se
estabelece, já em seus primeiros trabalhos,
como uma zona capaz de gerar tecnologias
inacabadas (coreografias) operadoras de
corpos discursivos com o enfoque nas relações
tensionais entre corpos com e sem deficiência.

A Giradança tem apresentado em palcos de
todo o Brasil um trabalho que rompe
preconceitos, limites pré-estabelecidos e cria
novas possibilidades dentro da dança
contemporânea. Com quase uma década de
trabalho acumula diversos prêmios nos seus
mais de 13 espetáculos de repertório, onde já se
apresentou por mais de 15 estados brasileiros e
5 países.

Release

Cia Giradança

Data:

Horário:

Classificação:

Local:

Atividade:

Ingressos:

Informações:

15/10

20h

18 anos

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

gratuita

sympla.com.br/contemdanca

@contemdanca

Espetáculo “GRAÇA - uma economia da encarnação”
com Giradança (RN)

"GRAÇA - uma economia da
encarnação" são camadas de
tinta e de histórias acumuladas,
impressas, misturadas,
desbotadas, dissolvidas nos
corpos. GRAÇA é uma oferta,
uma dádiva, uma benção que
vem de nós para nós mesmas. É
a graça de se reescrever, de se
reencarnar nesse mundo. É um
estado - de graça - e um
regime que rege uma dança. É
uma economia de carne. Uma
economia da encarnação.



É a fundadora e diretora da Susan Klein
School of Movement and Dance. Ela vem
desenvolvendo Klein Technique™ desde 1972,
ensinando pessoas que dançam
profissionalmente ou não a usarem seus
corpos corretamente, diminuindo assim a
possibilidade de lesões e aumentando a
capacidade e longevidade destas pessoas. "A
Klein TechniqueTM é um processo de
descoberta e redescoberta. Ela é contínua e
incessante. Ela requer uma mistura constante
de informação teórica e de prática
experiencial. Ela requer tempo. Como a
natureza, ela é ordenada e infinita em sua
descoberta" (Susan T Klein).

Release Susan Klein

Data:

Horário:

Classificação:

Público-alvo:

Vagas:

Local:

Atividade:

 

Informações:

21/10

19h às 21h

Livre

artistas e estudantes da dança

70 pessoas

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

gratuita

distribuição de senhas 30 minutos antes

casahoffmann@icac.org.br

Lançamento do livro “KLEIN TECHNIQUE”
com Susan Klein.

Lançamento do livro Klein
Technique™ - PENSAMENTOS E
INSIRAÇÕES, de Susan T. Klein,
traduzido para o português por
Carolina de Nadai. Essa atividade
faz parte do Proframa de
formação e aprofundamento em
Klein Technique™ aprovado no
Programa Estadual de Fomento e
Incentivo à Cultura | PROFICE da
Secretaria de Estado da
Comunicação Social e da Cultura
| Governo do Estado do Paraná.



UM – Núcleo de Pesquisa Artística em
Dança (UNESPAR/FAP) é um projeto de
extensão proposto pela artista/docente
Rosemeri Rocha. O Projeto UM desenvolve
uma pesquisa artística fundamentada
pelo viés da Educação Somática, parte
do conceito de corpo propositor e se
debruça sobre o estudo dos processos
perceptivos e investigativos envolvidos
num projeto coreográfico/poético com
foco na singularidade das criações
individuais, em grupo e
colaborativas/compartilhadas.

Release

UM

Data:

Horário:

Classificação:

Público-alvo:

Vagas:

Local:

Atividade:

Informações:

27 e 28/10

19h30

16 anos

estudantes, artistas e interessados em geral

70 pessoas

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

gratuita

casahoffmann@icac.org.br

XI MOSTRA UM’S E OUTROS:
SINGULARIDADES EM CENA

A Mostra UM’s e Outros chega a sua
décima sexta edição em 2022 e
contará com cinco trabalhos artísticos
em dois dias de programação na Casa
Hoffman. Em cada uma das noites
serão apresentados três trabalhos
artísticos. Na quinta-feira, contará com
a presença das artistas Vitória
Gabardo, Jean Ander, o grupo de
intérpretes-criadores do UM Núcleo e o
músico Fábio Cadore. Na sexta-feira,
com os artistas Mariah Spagnolo e o
músico Marcelo Zarske, Eliza
Pratavieira e novamente o grupo UM
Núcleo com o músico Fábio Cadore.


