
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMAÇÃO DETALHADA 
MOSTRA BOSQUE_puc CENA EXPERIMENTAL - OITAVA EDIÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*programação passível de alteração; verificar programação completa e atualizada em 
nossas redes! 
 
facebook: https://www.facebook.com/mostrabosque/ 
instagram: https://www.instagram.com/bosque.puc/ 



QUINTA-FEIRA (27/09) 
 
Programação juntamente da UFRJ - Auditório Pe. Anchieta às 12h30 
 

 
 



VILA DOS DIRETÓRIOS das 18h às 22h/ SARAU (vegetália) : A tradicional festa de 
quinta na Vila contará com alguns artistas e bandas, cada um com seu estilo próprio, 
realizando pequenas apresentações ao vivo. Ambiente descontraído e de muita alegria para 
valorizar ritmos da América Latina e em especial do Brasil.  
 
 
SEXTA-FEIRA (28/09) 
 
Na sexta acontece a nossa mostra BOSQUINHO na qual recebemos crianças em estado de 
vulnerabilidade social. Na última edição (abril/ 2018), recebemos mais de 140 crianças. 
 

 
 
 
SÁBADO E DOMINGO (29 E 30/09) 
 
LAC das 15h às 17h/ Festival de Cenas Curtas (vegetações) : Durante o fim de semana, 
no Laboratório de Artes Cênicas, recebemos alunos advindos de diversas instituições da 
cidade do Rio de Janeiro para apresentar cenas de até 15 minutos. 
 



 
 
SEGUNDA-FEIRA (01/10) 

 
LAC das 09h às 12h/ Bate-Papo sobre o Espetáculo FRIDA KHALO (seivas): 
Receberemos o diretor Luiz Antonio Rocha e a atriz Rose Germano. 
 
Sinopse: Monólogo livremente inspirado no diário e na obra da artista mexicana Frida 
Kahlo, com fragmentos da vida e do pensamento de uma mulher à frente do seu tempo. 
 

 
 

PILOTIS das 12h às 14h/ SLAM DAS MINAS (vegetália): Apresentação de um grupo de 
meninas, simulando um slam (que é uma mini competição). 
 
VILA DOS DIRETÓRIOS às 14h/ CENA PANCHITO (frutos) : Sinopse: A cena conta a 
história de Panchito Gonzalez, que ao se ver na posição de pai de família, decide desistir do 
seu sonho de se tornar engenheiro e vai atrás de um emprego em uma Empresa 
Transoceânica de Carnes, sugerida pelo tio deputado da sua esposa. A Transportadora 
recebe uma licitação para prover 2 mil toneladas de carne para a África do Sul, porém, para 
lucro da empresa, deve ser a mais barata do mercado. Panchito, corrompido pelas ofertas 



de aumento de salário, fica responsável por assumir a  licitação, que em breve seria 
exportada para África do Sul. Panchito só não contava que a mesma propagaria uma 
epidemia de Peste Bubônica no país. 
 

 
 
 
 
PILOTIS às 14h30/ APRESENTAÇÃO ALDEIAS INFANTIS SOS (seivas): Aldeias Infantis 
SOS é uma organização humanitária que trabalha há mais de 50 anos em comunidades 
vulneráveis pelo Brasil, defendendo o direito de crianças e jovens. Oferece alternativas para 
crianças que perderam o cuidado de seus pais, fortalece famílias e comunidades para não 
perderem o cuidado de seus filhos, além de promover melhorias em políticas públicas para 
que nenhuma criança cresça sozinha. 
 
No Rio de Janeiro, trabalhamos com o fortalecimento familiar e comunitário no bairro 
Itanhangá, Comunidade do Morro do Banco. Dentre nossas atividades, temos suporte 
escolar e atividades lúdicas para mais de 120 crianças, como  o nosso grupo de dança, os 
Stardance! Eles tem muitas apresentações de hiphop para fazer em Outubro, incluindo essa 
apresentação dia 1!! Estão todos convidadxs! 
 

 
 



 
 
GINÁSIO das 15h às 17h/ AULÃO SREET (adubos): Aula de hip hop ministrada por 
Isabelle Poli com assistência do grupo de dança da ong Aldeias Infantis SOS Brasil, os "Star 
Dance". 
 

 
 
 
LAC das 17h às 18h/ Sideracorpos - A prevalência do Corpo e de seus efeitos (frutos): 
Sideracorpos é um espetáculo de dança-teatro que apresenta a investigação de corpos do 
cotidiano e representa a potencialização dos mesmos através da dança. 
 
Monografia da aluna de Artes Cênicas Marina Nogueira. 
 
 

 
 



LAC das 19h às 20h/ Eu-Gaivota (frutos) : Eu- gaivota é uma desconstrução da peça 
“Gaivota” de Anton Tchekhov, realizada por improvisos com a técnica de view points pelos 
alunos de Projeto: Cena de 2017.1  com a direção de Fernanda Bond. 
 

 
 

TENDAS das 19h30 às 22h/ FILME “NOSTALGIA DA LUZ” + DEBATE COM CLAUDIA 
GRINSZTEIN (fotossíntese): Nostalgia da Luz – direção – Patrício Guzmán - Co – 
produção – França, Alemanha e Chile.  
 
Ano de produção – 2010 – Duração – 90 minutos.  
 
No Chile, a três mil metros de altura, os astrônomos vindos de todo o mundo se reúnem no 
deserto do Atacama para observar as estrelas. A transparência do céu permite ver os 
confins do universo.  Embaixo, a secura do solo preserva para sempre os restos humanos: 
múmias, exploradores, mineiros, indígenas e a ossada dos prisioneiros políticos da ditadura. 
Enquanto os astrônomos procuram vida extraterrestre, um grupo de mulheres remove as 
pedras e buscas seus familiares. Seleção Oficial de Cannes 2010.  Melhor documentário da 
Academia Europeia, 2010.  Em Paris, a obra esteve em cartaz durante três anos e meio.  
Sinopse do diretor tirada do livro Filmar o que não se vê – um modo de fazer documentários 
 
SOBRE CLAUDIA GRINSZTEIN DOTTORI Formada em Cinema pela Universidade Federal 
Fluminense, com especialização em Dramaturgia e Roteiro pela Escuela Internacional de 
Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. 
Pós-graduada em Comunicação e Imagem na Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro. 
Pesquisadora: o cinema e a cultura latino-americana; a pesquisa de texto e imagem (Tv 
Globo, Riofilme, entre outros). 
 
Docência: Escola de Cinema Darcy Ribeiro e em inúmeros cursos livres. 
 



 
 
 
  
 
TERÇA-FEIRA (02/10) 
 
GINÁSIO das 09h às 11h/ AULÃO DE FUNK CARIOCA (adubos): Nessa aula vamos 
trabalhar e entender um pouco do rebolado, a forma de dançar e o passinho. 
Trabalharemos a coordenação motora e o ritmo, que ao juntar tudo faremos uma 
coreografia que a idéia principal Será a curtição, animação e muita energia. 
 
Mac Rodrigues Profissional Sindicalizado pelo Sindicato dos Profissionais da Dança do 
Estado Rio de Janeiro 
 
Trabalha como professor da Escola de Dança Petite Danse e assistente coreográfico das 
cias de Street das escola. Dançarino de Hip Hop, Funk Carioca e Zouk. Dança no grupo 
Studio Rio Swag. Atualmente bailarino do Naldo Benny.  
 
Já trabalhou com Mc Romântico, Mc Tati Zaqui, Nego do Borel no DVD e Turnê Anitta e 
Nego do Borel “Os Caras do Momento” Assistente coreográfico do show "BAILE DO 
CHEFE" do Mc Maneirinho 
 



 
 
PILOTIS das 10h às 18h/ FEIRINHA (raízes): Feira com artistas para expor/vender suas 
artes à “preço amigo”. 
 
 
LAC das 11h às 14h/ MÍNIMO (seivas) : Projeto de pesquisa em desenvolvimento 
coordenado pelo artista plástico e professor do Departamento de Artes e Design da 
PUC-Rio, Carlos Eduardo Felix da Costa (Cadu), através de parceria entre o Instituto 
República e a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. O trabalho conta com a 
colaboração direta de Antônio Veríssimo Junior, fundador do grupo Teatro da Lage e 
coordenador geral de ensino teatral na rede municipal, e Beatriz Petrus, arquiteta e 
professora ligada à Casa de Estudos Urbanos (Glória - RJ).  
Durante o Bosque será oferecida uma vivência teatral, com o objetivo de construir 
dramaturgias surgidas a partir da manipulação dos materiais e dispositivos de cena criados 
para o projeto. 
 
Duração 3 horas 
Participantes: mínimo de 6, máximo de 12. 
Fotos de Divulgação: Douglas Lopes 
 



 
 

PILOTIS das 12h às 13h/ MARIAMAS: O grupo Mariama surgiu em 2008 em uma festa 
cultural realizada pela CEB (Comunidade Eclesial de Base) Santa Veridiana no bairro de 
Santa Cruz Zona Oeste do Rio de janeiro. Existe uma pastoral afro na comunidade e que na 
época resolveu apresentar alguma atração para a festa onde o tema falava e respeito da 
região Nordeste, daí então a ideia de apresentar uma dança típica da região com ênfase na 
questão afro brasileira. Pesquisamos algo a respeito do Tambor de Crioula do Maranhão e 
apresentamos uma dança muito bonita e divertida que acabou agradando muito o público 
presente. Antes o grupo se chamava Tambor de Crioula, mas resolvemos substituir por 
Mariama que significa: Mulher que ama ou Maria que ama por ser idealizado e realizado por 
mulheres da comunidade e também por se tratar de um grupo inspirado e não sendo o 
verdadeiro Tambor de Crioula e assim ficamos com uma maior liberdade para apresentar 
outras danças que valorizam a cultura afro e também a cultura popular brasileira. 
 

 
 
 
 
ANFITEATRO das 14h às 15h/ POCKET SHOW GABRIEL PERELO (vegetália): Gabriel 
Perelo não se limita com definições. Gosta da mistura de gêneros, línguas e culturas; 
dialogando com a antropofagia. Acaba de lançar seu primeiro trabalho autoral, Nuca. 



Convida a cantarem junto o repertório que assim como o Brasil, deglute a cultura 
estrangeira e vomita a essência. 

 
 
ANFITEATRO 16h às 17h/ BATE-PAPO COM ZÉ RAMALHO (tribos): Zé Ramalho estará 
presente na mostra BOSQUE para falar dos seus mais de 40 anos de carreira. O cantor, 
nascido na Paraíba, foi considerado um dos Cem Maiores Artistas da Música Brasileira em 
2008 pela Revista Rolling Stone. Também teremos a presença de sua filha, Linda Ramalho, 
mediando a conversa. 
 

 
 
 
GINÁSIO das 15h ÀS 17H/ DESPERTAR DO CORPO (adubos): Despertar corpo para 
criar é uma proposta do projeto de iniciação artística: O despertar da sensibilidade corporal 
por uma prática de si, coordenado pela professora Letícia Teixeira e inserido no curso de 
Dança do Departamento de Arte Corporal (EEFD/UFRJ). A oficina facilitada pela 
coordenadora com integração dos alunos do projeto tem o objetivo de transmitir o processo 
de criação artística em processo do projeto enfatizando a liberdade corporal e a criação de 
novos movimentos. 
 



 
 
ANFITEATRO 19:30h às 20:30/ SHOW NATHAN (vegetália): Nathan é um cantor e 
compositor, que encontrou recentemente na música brasileira o seu lugar. Filho de uma 
pianista clássica e um percussionista popular, o cantor de 21 anos brinca que suas 
influências se estendem “de Martinho da Vila a Villa-Lobos”. Como resultado desta mistura, 
Cidade Vazia, seu primeiro single, une influências de samba e MPB para desenhar um 
retrato sobre a cidade do Rio e a realidade de metrópoles, com uma mensagem de 
esperança frente ao período conturbado que vive a Cidade Maravilhosa. O seu disco de 
estréia, "S.O.L.", foi lançado no dia 29/06 em plataformas digitais, e nele predomina a 
mistura de sonoridades brasileiras. Sua proposta após esse lançamento é procurar formas 
criativas de traduzir de forma imagética o que suas músicas expressam. 
 



 
 
ANFITEATRO 20:30 às 21:30/ SHOW TUCA (vegetália): Tuca Mei compõe como que 
pintando um quadro. Suas canções, legítimas jornadas sensoriais, parecem nos fazer 
enxergar as cenas; são memórias que disparam as memórias de quem as ouve. A máxima 
da identificação. A cantora, compositora e instrumentista, apresenta seu álbum de estréia, 
Olhos Atentos, gravado no Estúdio Camelo [RJ] e lançado pelo Selo Tuaregue. A artista não 
disfarça que extrai de suas vivências o alento para compor. Suas histórias nostálgicas se 
conectam diretamente a suas experiências. Cada faixa do álbum traz suas cores 
particulares. Viéses que compõem o fio principal [ou momentos que elaboram uma história 
de vida] 
 

 



 
QUARTA-FEIRA (03/10) 
 
VILA DOS DIRETÓRIOS QUARTA (03/10) E SEXTA (05/10) das 09h às 11h/ CINEMAS 
NEGRAS (fotossíntese): A Mostra Cinemas Negras consiste na exibição de 5 filmes no 
formato de curta metragem, feitos por diretoras negras brasileiras, selecionados em alguns 
festivais brasileiros. Após a exibição, debate com as realizadoras.  
 
Filme:  

Uno cuantos pequetitos (Ficção experimental, 2017, 2:01 min) 

Não pense que sabe ser quem você é (Ficção, RJ, 2016, 7 min) 

Belas Artes  (Ficção, 2017, Brasil, 10:06 min) 

O som do teu toque  (Ficção, 2017, Brasil, 11 min, 14 anos) 

 

Privilégios (DOC,2018,Brasil, 19 min, 14 anos) 

 

 
 
PILOTIS das 11h às 12h/ MICROFONE ABERTO (ecos): Será colocado um microfone no 
pilotis onde será estimulado que os passantes recitem poesias e textos.  
 
 
LAC das 13h às 15h/ MESA DE DEBATE SOBRE O SAMBA COM LIV SOVIK (tribos): 
Liv Rebeca Sovik utiliza a música popular e sua história como ponto de partida , estuda as 

condições históricas e as dimensões teóricas e sociais de discursos identitários 

brasileiros, sobretudo na sua interação com o contexto global. .Será uma conversa, 
uma troca sobre o samba, a importância e força que o ritmo possui como caracterização da 
cultura de nosso país.  
 



VILA DOS DIRETÓRIOS às 15h às 17h/ DRAMATURGIA ARGENTINA E AUGUSTO 
BOAL COM CECILIA BOAL (tribos) : fala sobre os primórdios do teatro Arena de São 
Paulo e ligação com os teatros independentes latino americanos da mesma época, fazendo 
um link com a peça de Osvaldo Dragun que apresenta os meninos do grupo Fama. 
 
Psicanalista e atriz Cecilia Thumim Boal foi a companheira de Augusto Boal durante 43 
anos e acompanhou ele em todos os seus exílios. Conheceu Boal em 1966 em Buenos 
Aires quando participou da montagem O melhor juiz o rei. 
No Brasil desde 1967 participou de várias montagens do Teatro de Arena. 
Em 2009, CoM falecimento de Boal criou o Instituto Augusto Boal que tem como principal 
objetivo preservar e difundir o obra do dramaturgo. 
 

 
 
 
LAC das 17h às 19h/ Espetáculo Gonzaguinha (frutos):  
Sinopse: Embalado pelas canções de Gonzaguinha, o monólogo propõe uma alternativa 
cênica ao gênero musical biográfico, através de uma apresentação intimista, abordando a 
trajetória do compositor e resgatando o engajamento de seu discurso, numa tentativa de 
despertar a memória afetiva para utilizá-la como potência de resistência contra as 
adversidades sociais que se manifestam no Brasil do século XXI. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
TENDAS das 19h30 às 22h/ ARTE EM TEMPO DE REEXISTÊNCIA - Conversa/debate 
com Bel Baroni, Sabine Mendes, Ana Elisa Lidizia, Bia Petrus, Leonardo Antan e 
Jacqueline Melo (tribos): 
 

 
 
 
QUINTA-FEIRA (04/10) 
 
GINÁSIO das 10H ÀS 12H/ AULÃO DE SALSA (CUBANA) (adubos): O objetivo da aula é 
explorar movimentos que abrangem as 3 formas de dançar este ritmo tão rico: despelotes 



(movimentações de corpo e pernas numa dança solta); dança de par (onde os parceiros 
dançam entre si); e rueda de casino (pares dançam em roda e trocam de parceiros entre si, 
seguindo o comando do 'cantante'). 
 

 
 
PILOTIS das 10h às 18h/ EXPOSIÇÃO MÁQUINA NO TEMPO (raízes): Exposição 
mostrando que os papéis de “capa” das impressões do RDC podem ser reutilizados..  
 
LAC das 13h às 15h/ Roda de Conversa sobre Efeitos e representações da violência 
nos corpos pretos (tribos):  
 
O negro foi, e ainda é, alvo de inúmeras violências que se manifestam tanto no plano 
material, marcando corpos e  espaços, quanto em um nível simbólico, atingindo sua 
subjetividade e as imagens que derivam dessa violência. A roda de conversa visa abrir um 
espaço de diálogo e debate interdisciplinar sobre os efeitos dessa violência física e 
simbólica, que operada sistematicamente ao longo da história, atinge diretamente a todos. 
Teremos a colonização como ponto de partida do diálogo, porém buscaremos seguir as 
trilhas que podem nos levar a compreender os ecos dessas relações assimétricas de poder 
que nos condicionam até hoje. 
 
PARTICIPANTES CONFIRMADOS: Luis Araújo, Clarisse Rosa, Jéssica Hipolito 
 



 
 

LAC das 17h às 19h/ Espetáculo Colônias (frutos):  
 
No monólogo Colônia , Renato Livera traz diferentes significados da palavra para abordar o 
hospital mineiro de mesmo nome que entre as décadas de 1960 e 1970 ficou conhecido 
como o “Holocausto Brasileiro”. Para tratar de um tema tão denso, que foi o tratamento de 
pessoas rotuladas como loucas, mas muitas delas sem qualquer diagnóstico de doença 
mental, o ator aposta na riqueza do verbete como estratégia. 

 

 
 
SEXTA-FEIRA (05/10) 
 
ANFITEATRO 15:30 às 17:30/ SHOW ARTISTAS DE VAGÃO (vegetália): Pela segunda 
vez, a Mostra Bosque abre o Anfiteatro Junito Brandão para artistas de vagão e de rua para 
cantarem e performarem no espaço. Tirando-os de seu ambiente e dando um espaço no 
campus. 
 
 


