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Espetáculos dirigidos ao Público Adulto
O foco da produção voltada ao público adultos da Cia. Do Abração
é realizar produções que resultem de pesquisa artística, com temas
que versem pelos interesses contemporâneos, de forma a contribuir
para o enriquecimento cultural da comunidade da qual faz parte.
A busca por uma linguagem estética tem, como ponto de partida,
compartilhar a fusão de linguagens, agregando artistas das diferentes
áreas, artes visuais, música, dança, teatro e ciência social, para a
construção de todas as dramaturgias.
Desta forma, a investigação se dá por questionamentos e inquietações
humanas e sociais, em busca de uma expressão autoral original,
fazendo com que cada criador envolvido na pesquisa, principalmente
o ator, seja coautor ativo da obra.
O teatro, manifestado por forte fisicalidade, tem sido característica do
trabalho da Companhia voltado para este segmento. A Companhia
desenvolve um trabalho de preparação técnica cotidiana que,
entre vários treinamentos, podemos elencar o trabalho de mímica
contemporânea, de ballet clássico, de percepção Espaço, Corpo e
Som, de Canto e Instrumento. E, desde 2007, através da prática
de Residências Culturais, viabilizada, unicamente, por esforço e
vontade dos artistas, pudemos compartilhar e agregar ao trabalho de
treinamento, a prática do Teatro Primigênio, criado e desenvolvido
pelo Diretor paraguaio Wal Mayans. Este trabalho surge após
suas experiências europeias e a participação na Escola de Teatro
Antropológico, na origem de sua criação, com o Italiano Eugenio
Barba.
A partir de então, a criação teatral toma, também, um sentido
ritualístico, influenciado por artes e filosofias orientais, contrapondose com a estética final que, quase sempre passeia por influências
contemporâneas ocidentais.
Dos trabalhos criados para o público adulto, todos se mantêm em
repertório ativo, em constante revisão e readaptações, acompanhando
o pensamento evolutivo dos intérpretes e da sociedade. Desta forma,
a Cia. produziu em 2007, o espetáculo de Dança Teatro “Sobre Aquilo
que fica em Mim” e, ainda, no mesmo ano, “O Banho”. Em, 2008, o
experimento cênico “A Corda”. Em 2013, levou a cena o espetáculo
“O Olhar de Neuza” E, em coprodução com a companhia platinabrasileira R.J. Mercúrio Produções, “O Mapa do Meu Mundo”. Em
2016 estreia “Pelas Mãos de Maria ou As Vozes de Simone”.
Todos os espetáculos produzidos até então, procuraram investigar
espaços cênicos não convencionais, desencadeando em estéticas
inusitadas e inovadoras.
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ALICE NÃO PERDE O TREM, de autoria de Edson Bueno e com direção de Letícia Guimarães,
estreou em 29 de maio de 2018 e realizou 30 apresentações, em junho do mesmo ano, direcionado ao público adulto, primordialmente, pais e responsáveis de jovens e crianças.
O espetáculo tem, como objetivo principal, abordar conteúdos que informem e corroborem para
a campanha antidrogas.
O espetáculo foi criado, através de projeto solicitado pela SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL DE CURITIBA, através do DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AO
USO DE DROGAS.
A Cia do Abração, em parceria com a Céu Vermelho, sempre fundamentada nos princípios sócio
construtivistas que norteiam seu trabalho, propõe um espetáculo sob as técnicas do teatro de
atores, com recursos físicos, coreográficos e musicais, além da utilização da transformação de
ambientes cenográficos, trazendo uma linguagem poética simples e inventiva.
As músicas são uma homenagem à música brasileira, fazendo referência a uma época do psicodelismo e tropicalismo.
No espetáculo, Alice, nossa protagonista, participa de um projeto social que recebe convite para
representar sua cidade no exterior. Tem um amigo, Joe, que se recusa a acreditar nas possibilidades que o projeto oferece para recuperação de jovens em situação de risco. Aos poucos, Joe
convence Alice a experimentar alguns tipos de drogas, como possibilidade de “ fuga” de uma
realidade que ele considera hostil e que não leva em consideração os sonhos e os desejos de
um jovem pleno de energia. Por outro lado, os pais de Alice passam praticamente o dia e as
noites trabalhando, envolvidos numa necessidade de manter um mínimo padrão social que lhes
dê dignidade. Aos poucos, Alice vai adentrando ao mundo das drogas e fugindo da realidade,
além de desleixar-se de seus compromissos com a família, a escola e o projeto social. Na roda
viva do trabalho e da sobrevivência diária, os pais de Alice não se dão conta das mudanças que
ocorrem com ela e, num certo tipo de ingenuidade, acreditam que lhe oferecendo as necessidades materiais básicas, estão protegendo-a e oferecendo-lhe um futuro garantido.
Alice precisa mais. Precisa de apoio espiritual, afetivo e atenção emocional. Seus pais não percebem esta necessidade. Com o tempo Alice vai se perdendo e desdenhando de seu futuro. O
coordenador do projeto social, detecta as evidências do envolvimento de Alice com o mundo das
drogas. Alice falta constantemente ao projeto e quando aparece está desmotivada, desinteressada e sem concentração. O dia da viagem está cada vez mais próximo e todos começam a dar
Alice e Joe como perdidos e ausentes. O coordenador do projeto procura então os pais de Alice
e, em conjunto, elaboram uma estratégia de ação para trazer Alice e Joe para o mundo real e
tirá-los da ilusão do mundo irreal. Um longo caminho está para ser percorrido e tudo pode acontecer. Aproxima-se o dia da viagem e os companheiros de Alice não acreditam que ela e Joe
vão pegar o trem para uma aventura emocionante e necessária. Um suspense ocorre. Alice vai
ou não vai perder o trem? Há sempre uma saída quando se acredita em boas possibilidades. A
prevenção e a perseverança sempre vencem. No último apito do trem, entre lágrimas e sorrisos,
Alice e Joe aparecem prontos para a viagem.
Os pais de Alice emocionados, sorriem e abraçam-na. O coordenador do projeto está satisfeito
porque suas tentativas e ideias deram resultado. Todos viajam para um grande trabalho social.
Alice não perde o trem. Nem do trabalho, nem dos seus sonhos, nem da esperança e nem da
vida!

O espetáculo narra uma passagem fictícia, em plena ditadura militar, nos anos 70,
numa pequena cidade do interior brasileiro, onde algumas mulheres recebem uma
estranha encomenda do quartel militar: costurar e bordar uma bandeira brasileira para
ser exibida na parada do dia seguinte. São mulheres simples. A encomenda tem caráter de urgência e elas têm apenas uma madrugada para executar o serviço. A bandeira
deverá ser entregue logo pela manhã do dia seguinte.
O texto original e inédito, elaborado através do processo de criação coletiva, em
uma parceria artística com a diretora Letícia Guimarães e o diretor e dramaturgo Edson Bueno. Traz à tona a reflexão sobre o papel da mulher na sociedade, as diferentes
formas de participação na história, assim como opressões vividas e um resgate da
memória daquelas que se sacrificaram por direitos igualitários e humanos.
A obra é ambientada no interior do Brasil dos anos 70, em plena ditadura. Questionamentos sobre a liberdade, o senso de justiça, o conservadorismo, e o patriotismo
estão presentes neste universo, onde em apenas uma noite, a representação de um país
é traçado pelas mãos de três mulheres, num lugar onde todos são Maria/Simone.
O fio condutor é estabelecido pelo coser de uma “bandeira”, por três mulheres,
como elemento de ligação e mediação das representações simbólicas, focado numa
discussão dos fundamentos das relações sociais e de gênero na contemporaneidade.

É dizer das trocas realizadas no âmbito das instituições públicas e privadas da vida
social. Assim, a história busca abordar o imaginário coletivo humano, as contradições
manifestadas no coser da bandeira, simbolizando um território de pertencimento/
despertencimento comum e contraditório, mediado e interligado pelo coser daquelas

mãos de Maria e entoados pelas vozes de Simone. A mulher comum, a mulher do
povo, representada pelas mãos de Maria e a mulher que grita e se coloca, representada pelas vozes de Simone.
Passo a passo, aquelas mulheres, ao desfilarem suas contradições e conflitos, cosem
também suas personalidades e a bandeira vai deixando de ser apenas um pedaço de
pano, para significar algo além da Pátria desconhecida em seu íntimo: os sonhos, as
frustrações, a ignorância, o amor, os preconceitos e as expectativas que envolvem a
vida daquelas mulheres. Sentimentos escondidos e disfarçados vêm à tona e daquela
madrugada de trabalho outras mulheres vão nascer. Uma madrugada de transformações e só as mais fortes e abertas sobreviverão. Ponto a ponto buscam novos significados para suas vidas. Não serão poucas as perguntas, nem serão simples as respostas, mas a bandeira tem que estar pronta no início da manhã e, de repente, tudo o que
era acomodação se transforma em urgência. Urgência de terminar o trabalho encomendado, urgência em descobrir-se, urgência em transformar-se, urgência em trazer à
tona o escondido e misterioso.
Sem dúvida, uma madrugada mítica, psicológica, histórica. E como acontece em
aventuras mitológicas, algumas sobreviverão e outras ficarão no caminho. Mas existe
o caminho e este é a longa e curta madrugada onde uma bandeira do Brasil deverá
ser cosida para servir de cortina que esconde a verdade e a realidade de um país sob o
medo e a ignorância. Mulheres transformadoras e transformadas!
O espetáculo tem patrocínio do Banco do Brasil, através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

RAUL CRUZ – UMA RELEITURA DRAMÁTICA - é calcado em
duas obras teatrais de Raul Cruz: GRATO MARIA BUENO e FOZ,
além de ser costurado com imagens em vídeo, do próprio artista
Raul Cruz, falando de sua relação com a arte, com a vida e com
a morte. Nesta montagem, uma das maiores preocupações é a
fidelidade aos aspectos pictóricos da obra de Raul Cruz, uma vez
que toda a sua trajetória foi traçada como artista plástico.
Grato Maria Bueno é uma poética sobre a mulher, sobre o feminino,
passeando sobre o ícone da cultura local curitibana Maria Bueno.
Foz, um dos últimos trabalhos em teatro do artista, falecido em
1993, narra a saga de uma família judaica cristã e intrinsicamente
reflexiona a relação humana com a vida e a morte.
O objetivo deste projeto é trazer à tona a memória de um dos
maiores artistas contemporâneos paranaenses.
Raul Cruz – uma releitura dramática traz ao espectador a
possibilidade de submergir ao universo cênico de Raul Cruz,
como se estivesse folheando um antigo álbum de fotografias.
É uma síntese das paixões, da vida, morte, suas dores e suas
belezas, enaltecendo, por sobre tudo, a humanidade.
Este espetáculo traz segmentos de duas de suas obras teatrais,
fusionadas e costuradas por um vídeo documentário. A obra
GRATO MARIA BUENO é uma poética sobre a mulher, sobre o
feminino, passeando sobre o ícone da cultura local curitibana
Maria Bueno.
FOZ, um dos últimos trabalhos em teatro do artista, falecido em
1993, narra a saga de uma família judaica cristã e intrinsicamente
reflexiona a relação humana com a vida e a morte.
O objetivo deste projeto é trazer à tona a memória de um dos
maiores artistas contemporâneos paranaenses.
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ARQU I VO D O BL OG

► 2015 (611)
Miniauditório do Teatro Guaíra, como parte do ciclo Teatro Paranaense em Três
Atos – história, leituras dramáticas, depoimento. Promovido mensalmente pelo

▼ 2014 (1200)

Centro Cultural Teatro Guaíra para debater e divulgar as artes cênicas produzidas

► Dezembro (64)

no Paraná, o ciclo traz a leitura de “Foz” e “Grato Maria Bueno”, além de promover

► Novembro (115)

debate sobre as obras em questão. A entrada é franca.

► Outubro (111)

Nascido em Paranaguá, Raul Cruz (19571993) também é conhecido nas artes

▼ Setembro (140)

plásticas, por obras em pintura, desenho e gravura; e, no teatro, como ator, diretor,
figurinos e textos. Parte de sua obra está na exposição “Cena Raul Cruz”, em
cartaz, neste momento, no Centro Cultural do Sistema Fiep, onde permanece até o
dia 19 de outubro.
Letícia Guimarães dirige a Companhia do Abração, espaço de arte e cultura
dedicado ao teatro infantil onde funciona também uma escola de teatro para todas
as idades. Criada em 2001, a Cia. do Abração desenvolve pesquisa de teatro e
dança contemporânea, promove teatro amador e profissional e oferece ao público
uma bibli oteca com cerca de 2 mil livros, uma videoteca com registro de seus
espetáculos e filmes de curta, média e longa metragem de artistas locais e
nacionais.
O ciclo de leituras dramáticas acontece uma vez por mês com obras de autores
paranaenses e direção de diretores premiados no Gralha Azul nos últimos dez
anos. Até agora foram apresentados trabalhos de Eddy Franciosi, Manoel Carlos
Karam, Edson Bueno, P aulo Biscaia, Mario Bortolotto e Glauco Flores de Sá Brito,
que dá nome ao Miniauditório. Logo depois da leitura é gravado depoimento dos
participantes, com mediação do ator Chico Nogueira, para integrar a memória do
teatro paranaense.
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Shakespeare ganha
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no Sesi Po...
Julio Iglesias passa pelo
Guairão antes da
despedi...
Último disco gravado

Partindo do Banho como um fato social total, constituído não apenas
dos elementos materiais e do uso que dele fazemos, mas elemento de
mediação das representações simbólicas, num contexto de diversidade
social e cultural, buscamos apreendê-lo dentro da dinâmica cultural
contemporânea, especialmente no que se refere às inúmeras relações
que se interpõem entre o ato de banhar-se e o que o banho produz na
construção das identidades pessoais e coletivas.
Somando estas idéias às diversas linguagens artísticas, construímos
um espetáculo onde teatro, dança, música e artes plásticas se fundem
para dar significado às ações cotidianas, aos lugares comuns, aos
hábitos sedimentados. Para efeito de uma compreensão mais
aprofundada da nossa própria cultura e, consequentemente, de todas
aquelas com as quais entramos em contato num mundo cada vez
mais globalizado e nem por isso, mais homogêneo. Assim teremos
“o banho” como ato de purificação, de prazer e de renovação, mas
também de construção da nossa inserção no mundo.
O Banho nos convida a conhecer um pouco da nossa cultura, da nossa
diversidade e principalmente da nossa intimidade, tanto estética quanto
filosófica, propondo uma reflexão sobre nossas vidas cotidianas.
Prazer, cansaço, dor, alegria, brincadeira, regeneração, revitalização
serão alguns dos estados do corpo e da mente presentes em nosso
processo de criação e de pesquisa e que servirão de alicerce para o
espetáculo.
BREVE HISTÓRICO
2013
Abril - Festival de Curitiba - Sala Simone Pontes - Cia. do Abração Curitiba/PR
Maio - Temporada - Sala Simone Pontes - Cia. do Abração - Curitiba/PR
Julho - Apresentação no Teatro Municipal de Pato Branco - PR
Setembro - CAXIAS EM CENA - Festival Internacional de Artes Cênicas
- Caxias/RS
2008
Março - Festival de Curitiba - Sala Simone Pontes - Cia. do Abração Curitiba/PR
Agosto - Temporada no TEUNI - Teatro Experimental da UFPR - Curitiba/
PR
Setembro - Festival Manzana Joven - Assunção - Paraguai
2009
Março - Festival de Curitiba - Sala Simone Pontes - Cia. do Abração Curitiba/PR
2007
Novembro - faz 20 apresentações no Teatro Novelas Curitibanas,
Prêmio Edital Fundação Cultural de Curitiba.

obanho.blogspot.com.br

Matérias de jornais e Críticas

obanho.blogspot.com.br

Fotografias do Espetáculo

obanho.blogspot.com.br

Os Vários aspectos da vida de uma mulher descobrindo seu verdadeiro caminho, é o tema de O
Mapa do Meu Mundo, um espetáculo da R.J. Mercurio Produções, em co-produção com a Cia.
do Abração, que fez estreia nacional com apresentações apenas nos dias 26 e 27 de julho, na
sede da Cia. do Abração, em Curitiba.
Os caminhos da personagem se revelam, se cruzam, se confundem dentro de um mapa – o
mapa do seu mundo. Em cada território se revela uma parte de sua história.
Utilizando-se de um humor sarcástico, o espetáculo navega por esses inúmeros matizes que
conformam uma mulher, chegando ao ponto de revelar seu outro lado, a mulher ao revés. Se uma
aceita seu rol e seu papel na sociedade, a outra aparece para contestá-lo, para desmascarar-se
a si mesma. Esta se atreve a dizer “não” e mostra que uma mulher pode ver e encarar o mundo
de cabeça para baixo, mas sem baixar a cabeça.
O conto da “Cinderela” serve de guia para percorrer os territórios propostos. A eterna espera por
alguém que venha resgatá-la, a identificação com o sofrimento e a dificuldade de enfrentar seus
medos e inseguranças são alguns dos pontos que ligam o conto com esse contar.
O espetáculo usa poucos elementos cênicos, uma peneira e alguns acessórios que vão situála no espaço e criar o ambiente por onde circula; no entanto incorpora recursos do teatro de
bonecos e do teatro físico.
A encenação foi desenvolvida em uma imersão, trazendo o trabalho autoral da atriz Rosimari
Jacomelli, sob a direção de Letícia Guimarães, em conjunto com as experiências do diretor e
coreógrafo paraguaio Wal Mayans, que compartilha com o grupo do Abração a pesquisa de
Primigenia teatral desde 2008. Wal Mayans é oriundo da primeira turma de artistas da Antropologia
Teatral de Eugenio Barba e há mais de 30 anos segue sua investigação em teatro e dança, por
diversos países.
Rosimari Jacomelli é atriz brasileira, atualmente radicada na Argentina e tem como escopo de
trabalho o teatro físico e a experiência do teatro de animação, partilhada por muitos anos com o
afamado titiriteiro Sergio Mercurio.
O espetáculo O Mapa do Meu Mundo é uma iniciativa privada dos artistas que compõem a
R.J. Mercurio Produções, a Cia. do Abração, de Curitiba e teve o apoio da Cia. Hara Teatro, do
Paraguai e da Cia. Yepocá, de Minas Gerais.

omapadomeumundo.blogspot.com.br

omapadomeumundo.blogspot.com.br

omapadomeumundo.blogspot.com.br

omapadomeumundo.blogspot.com.br

omapadomeumundo.blogspot.com.br

abracaoacorda.blogspot.com

As cordas, fios de uma trama existencial das personagens,
são lançadas no universo, entendido, aqui, como cenário
do drama, entretecendo as relações humanas que se
convergem, pela identificação de um sentimento em
comum, do sentir-se estrangeiro, independente de pátria,
comum a todo ser humano num mundo compartilhado
e entrecruzado. Os valores éticos serão o elemento
mediador desta trama tecida e representada em cordas.

O foco da reflexão é a natureza cambiante destes valores,
que ora se apresentam como valores, ora como antivalores. Assim, o público é levado pelas diferentes “visões
de mundo” que olham e interpretam o mesmo fato.
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Sobre Aquilo que fica em mim

Sobre Aquilo que fica em mim

Espetáculo de Dança

Um antigo interesse por visitar vontades de dançar, um tanto esquecidas
na contemporaneidade artística aliado às premissas de trabalho da Cia.
de promover reciclagem de técnicas e linguagens corporais diversas,
num trabalho de pesquisa continuada, encontrou lugar fértil no projeto
Canções Que Viram Corpo.
O projeto foi viabilizado depois de receber o prêmio Klauss Vianna de
fomento à Dança (FUNARTE/Petrobrás), mas sua concepção começou
muito antes da premiação. Fruto de encontro com o artista da dança
Ricardo Marinelli, que assina a direção do espetáculo, o projeto surge
de uma antiga vontade da Cia do Abração em de desenvolver trabalhos
também em dança, para aperfeiçoamento do elenco e equipe de
pesquisa, bem como para enriquecer e diversificar o seu repertório.
Desta forma, com este espetáculo, a Cia. do Abração amplia não só o
seu repertório de técnicas e linguagens, mas o roll e a diversidade de
espetáculos que compõem o seu repertório, oferecendo à comunidade
o seu primeiro espetáculo de dança que traz, em sua temática, reflexões
sobre esta arte e o papel que ela ocupa na contemporaneidade.
O espetáculo “Sobre Aquilo Que Fica Em Mim” teve sua estréia em 12
de abril de 2007, na Sala Raul Cruz, na Cia. do Abração, em Curitiba,
realizando, nesta ocasião, 12 apresentações.
“Fizemos do encontro a possibilidade de olhar para algumas das mais
significativas canções de nossas histórias pessoais, percebendo o
quão fortes elas são nas pessoas que hoje somos. Investigando tais
canções, tropeçamos na dança que está em cada um. Danças ímpares,
que nos fizeram lembrar de como é bom dançar”, afirma Ricardo.
No caminho de construção uma grande e diversificada equipe, que
passa pelos músicos Alexandre Nero e Gilson Fukushima, a artista
plástica Leila Pugnaloni, a cenógrafa e figurinista Cristine Conde e a
multi artista Eliane Campeli, além do elenco de criadores, emplacado
por Cândida Monte, Helio Aquino, Kassandra Speltri e Val Salles.

Sobre Aquilo que fica em mim
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oolhardeneuza.blogspot.com.br

Os conflitos da mulher madura, que atravessa a fase da menopausa,
é o tema de O Olhar de Neuza, da Abração Filmes.
A peça O Olhar de Neuza, inspirada na obra “A Mulher que Cai”, do
escritor curitibano Guido Viaro e, também, em personagens femininos
criados pela escritora Clarice Lispector, narra a história de uma mulher
de meia-idade, na tentativa de escapar de seu cotidiano e rever sua
vida.
Resumindo a trajetória vacilante de NEUZA, personagem central,
podemos dizer que o espetáculo trata de apenas um dia em sua vida,
que poderia ser igual a tantos outros, salvo sua disposição de tornálo uma nova etapa. NEUZA é a mulher que organiza e desarruma as
roupas em seu armário, veste-se e despe-se, enquanto se prepara
para prosseguir a repetida rotina: costurar em frente à janela, como
faz todas as tardes. Vestindo-se rapidamente ela parte pelas ruas, a
procura de um encontro consigo mesma.
O plano de NEUZA poderia ser fugir, rompendo definitivamente com
sua realidade, porém os planos ficam apenas em suas reflexões. A
personagem parece ter seus movimentos limitados, vivendo atrás
de uma janela, olhando pelos vidros a estação das chuvas. Os seus
desejos se diluem mal se acende a lâmpada do bom senso, o que
acaba acarretando a perda da oportunidade de mudança.
O espetáculo, interpretado pela atriz Fabiana Ferreira, marca a
comemoração de seus 20 anos de carreira e conta, também, com
a participação da cantora Karla Izidro, que assina composições e
arranjos das músicas de O Olhar de Neuza.
A encenação foi desenvolvida em conjunto com o diretor e coreógrafo
Paraguaio Wal Mayans, que compartilha com o grupo do Abração a
pesquisa de Primigenia teatral desde 2008. Wal Mayans é oriundo da
primeira turma de artistas da Antropologia Teatral de Eugenio Barba
e há mais de 30 anos segue sua investigação em teatro e dança, por
diversos países.
O Olhar de Neuza fez tempora na sala Raul cruz da Cia do Abração
de 8 de agosto a 8 de setembro de 2013. Foi indicado em 7categorias
ao Troféu Gralha Azul – Prêmio Governador do Estado do Paraná –
2013 sendo a mais premiamiada de 2013 com as categorias de:
“Melhor Espetáculo”,
“Direção” para Letícia Guimarães,
“Composição Musical” por Karla Izidro,
“Atriz” para Fabiana Ferreira e
“Texto Original” para Letícia Guimarães.
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