


PROGRAMAÇÃO MOSTRA BOSQUE 2019.1 

 

SEXTA-FEIRA (03/05) – BOSQUINHO 

Local: LAC 

Horário: 9h às 15h  
 
Os alunos da escola serão trazidos/levados por algumas pessoas da produção do 
evento na companhia da professora da turma. Será servido lanche para as crianças. 
 
Manhã: Aulão do método do Passo com Lucas Ciavatta.  
 
Tarde: Espetáculo Circense. 
 
 

SÁBADO (04/05) – FESTIVAL DE CENAS CURTAS 
 
Local: LAC 

Horário: 14h às 17h 
 
O Festival de Cenas Curtas já é uma tradição na Mostra Bosque, nele pessoas inscritas 
previamente tem espaço para mostrar sua cena. Espaço democrático e de trocas entre 
indivíduos que possuem diferentes experiências e vivências com o fazer teatral. 
 

 
DOMINGO (05/05) – FESTIVAL DE DANÇA 
 
Local: GINÁSIO 
 
Horário: 14h às 18h 
 
Será a primeira edição do festival, que está recebendo inscrições de coreografias de 
várias modalidades de dança, contará com algumas performances convidadas como 
“Projeto Despertar da sensibilidade corporal : por uma prática de si / UFRJ” e jurados 
como Barbara Pardo e Claudio Figueira. Terá prêmios para primeiro, segundo e 
terceiro lugar com o apoio da Arte Em Movimento e para bailarino (a) destaque com 
apoio da Âmbar Escola de Dança. 
 
 

 
 
 



 
 
SEGUNDA-FEIRA (06/05) 
 
 

 PERFORMANCE “DUAS FRIDAS EM PROCESSO”  
 
Local: PILOTIS  
 
RESERVAR das 11:00 ÀS 14:00 - PRODUÇÃO E DESPRODUÇÃO INCLUSOS 
Horário da atividade: 12h às 13h  
 

Em dois pontos do Pilotis Leme, duas performers estarão sentadas segurando cartazes 
que contém uma pergunta (diferentes entre si). Na frente de cada uma, estará uma 
cadeira disponível para quem quiser sentar e responder. A performance faz parte de 
uma pesquisa teatral sobre o universo feminino com inspiração em Frida Kahlo. 
 
 

 



 

 

 RODA DE CONVERSA COM DRAG QUEENS  

Local: LAC 

Horário: 13h às 15h 

Um super bate-papo com Drag Queens falando sobre suas experiências, corpos, 
performances, competições é muito mais. Teremos a presença de Olivia Gold, 
RaniBong, Brilha La Luna, Gui Mauad e Scovino.  

 

 AULA DE STILETTO 

Local: LAC 

Horário: 15h às 17h 

Andrey Fellipy é um artista e dançarino renomado. Dará um aulão incrível de Stiletto, 

estilo de dança que ajuda muito as mulheres com suas auto-estimas. 

 

 SHOW PAULA LOM 

Local: ANFITEATRO 

RESERVAR das 17h às 22h – PRODUÇÃO E DESPRODUÇÃO INCLUSOS 

Horário da atividade: 19h às 21h 



Paula Lom vai embalar a noite cantando suas canções autorais e de suas maiores 
inspirações, em mais um show que vai atravessar, arrepiar e mexer com todos os 
corpos. Paula Lom explora a invenção artística tocada pelo afeto à existência e às 
sensações. Cantora e compositora, Paula quer mesmo é saber daquilo que a dispara, 
da vida que escorre para dentro da arte, da potência dos encontros. Nesse show, 
apresentará músicas autorais e de artistas que são suas inspirações. 

 

 

TERÇA-FEIRA (07/05) 

 

 MESA SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS + PERFORMANCE 

Local: LAC 

Horário: 10h às 12h 

A convite da Vice-Reitoria junto dos alunos de artes cênicas será realizada uma mesa 
de políticas públicas, com Natália Balbino e o Professor Miguel Jost, e com uma 
performance de alunos de artes cênicas com a temática “Páscoa”. 

 

 INSTALAÇÃO E PERFORMANCE 111+ 

Local: LAC 

Horário: 13h às 15h 

Uma instalação audiovisual e performance que propõe uma reflexão sobre a realidade 
de uma sociedade anestesiada com a barbárie, que traz como ponto de partida a 
chacina de Costa Barros, em que cinco jovens inocentes foram executados pela polícia 
com 111 tiros. 
 

 

 OFICINA CORPO DANÇANTE E EXPERIMENTAÇÕES ACROBÁTICAS  

Local: GINÁSIO  

Horário: 15h às 17h  

Um encontro onde a ideia principal é ativar as potências do corpo a partir do 
desenvolvimento da consciência corporal e do estudo de movimentos acrobáticos. 
Pelo viés da dança, a proposta é desbloquear o fluxo da livre criação contido em nós, e 
assim também proporcionar a experimentação de movimentos extra cotidianos, ditos 
movimentos acrobáticos. 



 ESPETÁCULO “OSSOS OU O SALTO DE PROMETEU” 

Local: LAC 

Horário: 18h às 19h 

Num momento dramático limítrofe de sua existência, um homem reflete sobre a vida e 
a morte, relembrando o mito de Prometeu, personagem de uma das principais 
tragedias de Ésquilo. Com texto de João Cícero e interpretado por Maurício Lima, o 
monólogo “Ossos ou o salto de Prometeu” estará na Mostra Bosque.  

 

 BATE-PAPO “O CORPO FEMININO NA SOCIEDADE ATUAL” 

Local: TENDAS 

Horário: 20h às 22h 

O espetáculo 'AGUARDO ANSIOSAMENTE SUA RESPOSTA' (sala 1) abrirá a noite de 
debates nas Tendas, seguido do bate-papo 'O CORPO FEMININO NA SOCIEDADE 
ATUAL' (sala2) que trará visões de mulheres de diferentes áreas de conhecimento 
sobre o corpo da mulher diante a sociedade. Padrões de beleza, objetificação do corpo 
femino, assédio, feminicídio, serão alguns dos temas abordados na discussão. Entra as 
convidadas estão: Manuela Moog, Priscilla Nobre, Renata Correa, Sabine Mendes e 
representantes do Coletivo de Mulheres PUC-Rio. 

 

 

QUARTA-FEIRA (08/05) 

 

 OFICINA IMERSIVA DE PERFORMANCE CORPO PRESENTE 

Local: LAC 

Horário: 9h às 13h 

Partindo de investigações do Corpo, a oficina busca despertar nossa consciência 
corporal, descobrindo esse corpo como ferramenta de narrativas, expressões e 
composições cênicas. Com atividades de preparação corporal, respiração, ritmo, 
pantomima, exercícios com técnicas de modern dance, contato improvisação e lírico. 

 

 

 

 



 AULÃO DE VIEWPOINTS COM FERNANDA BOND 

Local: LAC 

Horário: 14h às 17h 

Aulão aberto as técnica dos Viewpoints com a professora de Projeto Cena do curso de 
Artes Cênicas da PUC-Rio. 

 

 STAND UP FEMININO  

Local: ANFITEATRO  

RESERVAR das 17:30 às 22:00 – PRODUÇÃO E DESPRODUÇÃO INCLUSOS 

Horário da atividade: 19h às 21h 

Já disseram que rir é o melhor remédio então nada melhor do que um Show de Stand 
Up para estampar um sorriso no rosto de cada um, e para melhorar mais ainda, o show 
contará somente com humoristas mulheres, entre elas: Ju Querido, Lara Xavier, 
Priscilla Nobre e Yas Fiorelo. 

 

QUINTA-FEIRA (09/05) 

 

 EXPOSIÇÃO OUTRAS MENINAS 

Local: PILOTIS 

RESERVAR das 09:00 ÀS 17:00 - PRODUÇÃO E DESPRODUÇÃO INCLUSOS 

Horário da atividade: 10h às 16h 

Exposição de ilustrações do livro Outras Meninas de Manu Cunhas, que visa trazer 

histórias e ilustrações de mulheres e seus corpos. 

 

 

 



 

 

 CAPOEIRA 

Local: VILA 

Horário: 11h às 13h 

Aulão de capoeira ministrado por José Apolinário Cerqueira na Vila dos Diretórios 
Marielle Franco para todos os públicos.  

 

 AULÃO DE CHEERLEADER com Adriano Branco 

Local: GINÁSIO 

Horário: 15h às 17h 

Adriano Branco é atleta de Cheerleading Universitário desde 2014 pela FACHA, 
ingressou no Cheerleading All Star em 2016, no ginásio Royal Cheer Rio. Árbitro da 
Brasil Cheerleading, viaja todo o Brasil julgando competições de grande porte no 
cenário Universitário. Como coach, foi campeão do Cheerfest International 2018, com 
a Pride Cheerleading - Volta Redonda - RJ e Bronze no Campeonato Brasileiro de 
Cheerleading 2018, com o Garras Cheerleading - Viçosa/MG. Como atleta no Royal 
Cheer Rio, acumula diversas medalhas e em suas últimas conquistas se encontra o 
título de Campeão Brasileiro na divisão Coed AllStar Nivel 4. 



 ESPETÁCULO “O AUTO DAS CONSCIÊNCIAS” 

Local: LAC 

Horário: 19h às 20h  

O Auto das Consciências é uma comédia musical. Nesse debate, um sacerdote tenta 
realizar um ritual de exorcismo, mas vozes intrusivas tentam persuadi-lo a desistir. 

 

 SARAU 

Local: VILA 

Horário: 20h às 23h 

Pela segunda vez na Mostra Bosque faremos um sarau na Vila dos Diretórios Marielle 
Franco, com a presença confirmada das artistas Paula Lom, Linda Ramalho e Débora 
Iglesias; também teremos microfone aberto para aqueles que desejarem se expressar 
ali, no momento. 

 

SEXTA-FEIRA (10/05) 

 

 EXPOSIÇÃO VÊNUS 

Local: PILOTIS 

RESERVAR das 09:00 ÀS 17:00 - PRODUÇÃO E DESPRODUÇÃO INCLUSOS 

Horário da atividade: 10h às 16h 

Vênus é uma exposição áudio-visual sobre a beleza do corpo feminino fora do padrão 

imposto pela sociedade. 



 

 

 CONVERSA COM DEBORAH SCHORR – VÊNUS 

Local: PILOTIS 

Horário: 10h às 12H 

Conversa com a autora de Vênus durante o começo da exposição. 

 

 ESPETÁCULO “CADÊ MINHA PALAVRA?” 

Local: LAC 

Horário: 17h às 19h 

Cadê minha palava? é resultado do trabalho da Turma do Projeto Atuação 2018.2, 

construído inicialmente a partir de textos de Stela do Patrocínio, Grace Passô e 

Antonin Artaud. A dramaturgia foi construída pelas atrizes/atores, que trouxeram 

outras vozes e pensamentos, ampliando e fazendo reverberar o grito e a força da 

mulher em uma sociedade que insiste em ser autoritária, machista e predadora.  Cadê 



minha palava? traz  a potência e a fragilidade da mulher e exclui, literalmente, os 

homens da cena, mas não da encenação (a voz masculina se faz presente de alguma 

maneira). É um trabalho feito, engendrado, suado, por alunas/atrizes/mulheres com 

consciência de potência, que visa o empoderamento da mulher e a resistência na 

(re)construção de um país menos opressor, menos bélico e mais feminino.  

 

 ESPETÁCULO “SANGUE DE MOSCA” 

Local: LAC 

Horário: 20:30h às 21:30h 

Sangue de Mosca nasce do projeto de pesquisa (a)marginal ou la borde, no ano de 

2018, como resultado de processo de monografia da ex-aluna Gizelly de Paula, com 

orientação de Ana Kfouri. 

Cinco corpos jovens e sem nome habitam as margens de um espaço cênico. Seus 

corpos trazem marcas de cansaço e esforço – seja pela convulsão exagerada dos 

membros, pela repetição mecânica dos movimentos ou pelo sustentar de posições 

difíceis – quiçá impossíveis, não fosse o fato de que estão ali diante da plateia que já se 

mescla a eles. Alguns elementos os tornam reconhecíveis: são negros, brancos, gordos, 

magros, homens, mulheres, carregam uma urgência de comunicação que logo terá 

vazão à medida que começarem a interagir – circulando, triangulando, construindo e 

desconstruindo as distâncias entre eles – e vomitando seus atos de fala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÁBADO (11/05) 

 

 

 ESPETÁCULO “RODA DE FOGO: VOZES DA RUA” 

 

Local: LAC 

 

Horário: 20h às 21:30h 

 

Vozes da rua é um ato de coragem, de enfrentamento, solitário, de cada atriz/ator dar 
a ver seu ato de fala, criado a partir de estudos e leituras de textos de Marcelino 
Freire. Cada aluna/o construiu sua própria dramaturgia, experimentando no processo 
de criação a passagem de  “atos de leitura” para “atos de fala”. 

Marcelino traz vozes da rua ritmadas/tensionadas em relatos muito próximos à 
oralidade, proporcionando a todas/os a experiência de uma fala visceral - escrachada, 
contundente, atravessada pelo dia a dia difícil de mulheres, prostitutas, crianças, 
negros, homossexuais - trabalhada na própria linguagem, na poesia, na ironia, no 
palavrear sonoro e abismal. 
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