
Programação - Cenas curtas

04/06 (Sexta) - Cena curta “Todos os rios desembocam no mar” de Akino Takeda

Sinopse:

Uma mulher herdeira de conhecimentos ancestrais, transmite para sua filha através da
oralidade seus conhecimentos e experiências. Enquanto vai contando apresenta seu universo

na pequena casa onde vive, revelando suas habilidades técnicas e manifestando sua
ancestralidade. Suas habilidades estão muito ligadas a sua múltipla ancestralidade e sua

busca pela cura.

05/06 (Sábado) - Cena curta “Portas que dão pra dentro” de Bianca Freire

Dramaturgia inspirada no conto "O Edifício", de Murilo Rubião

Sinopse:

PORTAS QUE DÃO PRA DENTRO não apresenta uma história linear de acontecimentos,
mas nasce, justamente, do cíclico de uma quarentena. A cena NÃO CONTÉM NOVIDADE,

apenas se propõe a olhar o velho de novo, em um tempo em que todos os dias parecem o
mesmo e toda a paisagem é igual. Dentro do Edifício em que reside, a atriz Bianca Freire

busca resistir à saudade através de uma carta.

06/06 (Domingo) - Cena curta “Maria Intangível” de Gracielle Prado

Dramaturgia inspirada no conto "Marina, a Intangível", de Murilo Rubião



Sinopse:

Uma mulher encontra-se paralisada na vida, sufocada com suas escritas não publicadas e
seus papéis à sua volta.

11/06 (Sexta) - Cena curta “Três nomes” de Letícia de Almeida

Dramaturgia inspirada no conto “Os três nomes de Godofredo”, de Murilo Rubião

Sinopse:

Godofredo está preso entre a realidade e seus delírios, criados para não ter que enfrentar a
crueldade de suas atitudes. Ao convidar suas esposas para um jantar, é hora de ele entrar em

choque com suas próprias ações.

12/06 (Sábado) - Cena curta “ Por acaso você gosta de carne de coelho?” de Lori Moreira

Sinopse:

Uma mulher sozinha em sua casa é atormentada por um coelho. O coelho é ela mesma.

Decifra-me ou te devoro.

13/06 (Domingo) - Cena curta “Cidade muda” de Nanci Alves

Dramaturgia inspirada no conto ”A Cidade”, de Murilo Rubião



Sinopse:

Viegas, prostituta famosa de uma pequena cidade, foi a testemunha chave para incriminar
Cariba – viajante que foi preso por fazer perguntas. Conquistada pelas dúvidas e

curiosidades incansáveis de Cariba, Viegas passa 20 anos o visitando diariamente na cadeia.
Ele estava encarcerado, mas quem realmente eram os prisioneiros? Entre lucidez e

alucinação, com a partida de Cariba, Viegas faz muitas reflexões sobre sua vida e a cidade
silenciada e toma uma decisão libertadora.

18/06 (Sexta)  - Cena curta “EX-ATOR” de Rafael Calú

Sinopse:

Ao se deparar com um novo mundo, fantástico e lúdico, o ator questiona a sua função
enquanto profissional na sociedade atual. Perpassando por temas como existencialismo e

absurdismo,

a personagem investiga os reais motivos de estar ali.

19/06 (Sábado)  - Cena curta “Para ver estrelas coloridas” de Ricardo Gandra

Dramaturgia inspirada no conto “Bruma (a estrela vermelha)”, de Murilo Rubião

Sinopse:

Og e Godofredo são irmãos. Bruma, a irmã de criação, é mais próxima de Og e por quem
Godofredo nutre uma paixão secreta. Og é inocente, sonhador e vê estrelas coloridas durante

o dia. Godofredo é cético, frio e, inquietado pelo ciúme e pelos delírios de Og, atribui ao
irmão mais novo a condição de louco, enquanto se vê cada vez mais perturbado pelos

sentimentos nele despertados pelos dois. Og é o reflexo de Godofredo? Godofredo é apenas a
imaginação de Og? Ou seriam os dois apenas faces de um só? Nem tudo é o que parece

nessa aparente dualidade.



Programação - Oficinas

1) Questões dramatúrgicas no Projeto Rubião do Teatro Universitário com
Marcos Coletta, Marina Barros, Akino Takeda, Felipe Oliveira, Nanci Alves,
Letícia de Almeida e Lori Moreira.

04 e 08 de junho - sexta e terça- 16h às 18h - via ZOOM!

Ementa: A oficina aborda questões sobre o trabalho dramatúrgico para criações cênicas
voltadas ou adaptadas para a internet a partir de contos de Murilo Rubião e suas
transformações e apropriações ao longo do processo. Desta forma, as questões propostas na
oficina convidam o participante a pensar os lugares possíveis da dramaturgia em diálogo e
consonância com os dispositivos e tecnologias próprias da internet e do audiovisual.

Metodologia: A oficina é realizada em modo remoto e se divide em reflexões e discussões
teóricas, relatos e análises de casos, com abertura ao participante para compartilhar e discutir
ideias com o coletivo.

Bibliografia sugerida (opcional):



CORNAGO, Óscar. Y despues de la performance qué? Público y teatralidad a comienzos del
siglo XXI. Urdimento — Revista de Estudos em Artes Cênicas, Florianópolis, v.1, n. 26, p.
20-41, 2016.

DANAN, Joseph. O que é a dramaturgia? Évora: Editora Licorne, 2010. DUBATTI, Jorge.
Teatro, convívio e tecnovívio IN: Da cena contemporânea. Porto Alegre, RS: ABRACE, p.
12- 35, 2012.

MERVANT-ROUX, Marie-Madeleine. Emancipar-se do [projeto contraprodutivo de
identificar o] espectador. Revista Sala Preta, v. 17, n. 1, p. 11-19, 2017.

REWALD, Rubens. Caos Dramaturgia. São Paulo: Perspectiva, 2005.

2) Voz e Música na cena – em tempos remotos com Júlia Tizumba, Akino Takeda,
Felipe Oliveira, Jéssica Alcântara, Nayra de Paula, Osmar Fraga, Rafael Calú, e
Thâmara Mazur

11 e 14 de junho  - sexta e segunda - 16h às 18h - via ZOOM!

Ementa: A oficina apresenta o processo criativo realizado por atores-formandos do Teatro
Universitário da UFMG e a noção de voz e música como elementos disparadores na
experiência de criação. A partir do trabalho desenvolvido em teatro digital (audiovisual),
realizado no segundo semestre de 2020 para fins de conclusão de curso, discutiremos como a
pesquisa das sonoridades contribuiu na construção cênica e dramatúrgica.

Metodologia: O encontro será realizado de forma virtual e apresentará o relato da experiência
dos participantes, reflexões sobre o processo criativo e lançamento faixa-a-faixa do EP
desenvolvido a partir das atividades da formatura.

Referências utilizadas:

● Obra completa – Murilo Rubião

● JIN GO LO BA - Babatunde Olatunji

● A RESPEITO DOS ESPAÇOS DA AÇÃO VOCAL - Francesca Della Monica

● Atuação Polifônica – Ernani Maletta



3) O caminho da luz entre a cena, as lentes e os olhos do espectador com Eliezer
Júnior, Ismael Soares, Gabriela Freitas, Akino Takeda, Bianca Freire, Gracielle
Prado, Lori Moreira e Rafael Calú

18 e 21 de junho  - sexta e segunda - 16h às 18h - via ZOOM!

Ementa: A oficina aborda a relação da luz e sua colaboração na construção cênica no
ambiente audiovisual. Tendo como referência as cenas da última formatura do Teatro
Universitário e os relatos de artistas participantes, a proposta é estudar e debater como a
iluminação cênica pode transformar de forma poética um espaço de uso cotidiano em um
ambiente cênico para uma criação audiovisual.

Metodologia: O encontro será de forma remota e irá caminhar entre apreciações das cenas,
debates e percepções de todos os envolvidos possibilitando a integração entre os artistas e o
público participante através da mediação dos oficineiros.


