
AUDIÇÃO PARA ELENCO DAS MONTAGENS CÊNICAS 
DO CURSO DE DANÇA – LICENCIATURA UFPEL 

Dias 17 e 18 de outubro, das 12h às 13h30 
na sala Carmen Biasoli (Rua Almirante Tamandaré, 301) 

DIA 17 de outubro – quinta 

1) das 12:00 às 12:15 

Diretor: Heitor Fidelis Matos da Silva 

Sinopse: Estou realizado um trabalho artístico sobre a melancolia. A fonte 
inspiradora é o livro O Mito de Sísifo, de Albert Camus, que trata do suicídio em três 
esferas: física, filosófica e política. O livro argumenta a favor da vida, relaciona a 
sociedade como um lugar injusto de viver, e questiona o porquê viver em uma 
sociedade injusta. A partir dessa relação, criarei uma estética de trabalho voltada 
para a cidade e suas rotinas, a questão do tempo pré-estabelecido para se chegar 
ao topo da montanha (trabalho) e a chegada ao topo (lazer). 

Perfil do elenco: Bailarinos e bailarinas que se identifiquem com a proposta e se 
entreguem com comprometimento e sinceridade no processo de criação. Que 
estejam aptos a se inserirem em um processo de criação com base em dança 
contemporânea. Qualquer corpo pode e deve se interessar e a partir do interesse 
combinar horários e procedimentos. 

2) das 12:15 às 12:30 

Diretor(a): Tainá Madruga Romero 

Sinopse: Estou fazendo um trabalho que por meio das trajetórias das bailarinas, 
propõem um olhar sobre as incertezas de ser mulher não seguindo a 
heteronormatividade como orientação sexual. No trabalho vou pesquisar possíveis 
simbolismos da imagem de um labirinto para compor a poética do tema, buscando 
refletir o processo de reconhecer-se lésbica ou bissexual. 

Perfil do elenco: Mulheres lésbicas ou bissexuais que atuem como intérpretes 
criadoras, a partir de linguagens contemporâneas de dança. É preciso ter 
disponibilidade de horários no próximo semestre. 

Contato: Facebook: Tainá Madruga Romero - (53) 999680820 



3) das 12:30 às 12:45 

Diretora: Stephânia Fitaroni Batista Lengruber 

Sinopse: O espetáculo explora linguagens contemporâneas de dança em relação 
com as artes visuais e propõe a interatividade do público para ampliar os 
significados do trabalho cênico. Cada espectador monta seu próprio espetáculo a 
partir de escolhas das cenas que vai assistir. 

Perfil do elenco: Procuro nove intérpretes-criadores que gostem de trabalhar com 
linguagens contemporâneas de dança, com disponibilidade ampla de horários e que 
estejam abertos à experiências estéticas diversas em dança, teatro e artes visuais.  

Contato: ste.lengruber@gmail.com 

4) das 12:45 às 13:00 
 
Diretora: Paloma Alves Goveia 

Sinopse: Estou fazendo um trabalho sobre o relacionamento social humano, com 
foco no tema AMIZADE. Trata-se de uma proposta musical na qual vou explorar a 
dança, teatro e canto. O trabalho conta a história de uma mulher e suas amizades, 
durante a infância adolescência e fase adulta. 

Perfil do elenco: Interessados no processo de seleção devem contar com, pelo 
menos, uma das habilidades: dança, canto e atuação. Serão selecionados, 
mulheres a partir dos 7 anos e homens a partir dos 18 anos, alguns dos quesitos 
necessários são: presença de palco, expressividade, proatividade e interesse. 

5) das 13:00 às 13:15 

Diretora: Jane Rodrigues 

Sinopse: A obra busca retratar a rotina vivida pelos adolescentes no CASE, espaço 
de medidas socioeducativas regional de Pelotas. Através de uma movimentação 
repetitiva que cause exaustão e uma sensação de rotina, o trabalho tem como 
objetivo realizar uma denúncia crítica-reflexiva a respeito do sistema sócio-
educacional em que esses jovens estão inseridos. 

Perfil do elenco: Busco bailarinos (meninos) com idade entre 13 a 21 anos que 
estejam dispostos e disponíveis a vivenciarem o processo de criação da obra, afinal 
daremos vozes a vidas que merecem ser ouvidas. Não procuro uma técnica de 
dança específica, apenas pessoas abertas para o trabalho de uma obra 
contemporânea, ou seja, cada bagagem corporal somará muito para a construção 
da obra. 

Contato (11) 95637-6346 – whatsapp ou pelo face Jane Rodrigues 

mailto:ste.lengruber@gmail.com


6) das 13:15 às 13:30 

Diretora: Isabela Corradi Vianna Simões 

Sinopse: Este espetáculo é sobre as desventuras que podem acontecer durante um 
jantar em família. Pretende-se causar risos e constrangimento através da 
familiaridade com as situações embaraçosas, cômicas, sarcásticas e 
autodepreciativas. Tudo isso acontecerá na volta de uma mesa de jantar em que a 
família vivenciará hilárias situações. 

Perfil do Elenco: 
Para a realização deste trabalho, procuro 8 bailarines com o seguinte perfil: 
- Afinidade com o trabalho humorístico; 
- disponibilidade de horários para o próximo semestre; 
- afinidade com linguagens contemporâneas de dança; 
- disposição para trabalhar como intérpretes criadores. 

DIA 18 de outubro - sexta 

1) das 12:00 às 12:15 
 
Diretores: Bruno Lemos & Sarah Barbosa 
Sinopse: O atual trabalho aborda o tema “prisões invisíveis”, que tem como objetivo 
expor as dependências humanas na atualidade. Esta obra será desenvolvida 
através da combinação de gêneros de dança, e usará de objetos cênicos para sua 
construção. 

Perfil do Elenco:  
Buscamos bailarinos com:  
- musicalidade e ritmo  
- noções básicas de balé, danças urbanas e ou jazz 
-disposição (vontade de dançar) 
-disponibilidade de horários para ensaio. 

2) das 12:15 às 12:30 

Diretor: Denilson Ferreira 

Sinopse: Este trabalho é um espetáculo de dança-contemporânea que denuncia o 
quão podre são os sistemas politico, financeiro e militar. Baseado nas Obras: 
Revolução dos Bichos, de George Orwell (1945) e do álbum Animal, do Pink Floyd 
(1977). 

Perfil do elenco: Busca-se bailarinos que tenham o estômago forte e que estejam 
interessados em um espetáculo-politico. Que tenha disponibilidade nos horário e 
disposição (vontade de dançar). 

maiores informações pelo e-mail: denilsonferre@gmail.com ou whats: 
(53)981383906  

mailto:denilsonferre@gmail.com


3) das 12:30 às 12:45 

Diretor: Eduardo Benfica 

Sinopse: O meu trabalho é sobre histórias da vida cotidiana. Através de narrativas 
dançadas, pretendo discutir sobre a verdade como uma realidade de cada ser - tudo 
pode existir numa linha de possibilidades e ainda ter o tanto de significado. 
O trabalho vai explorar diferentes emoções e sensações em cada história, se 
utilizando de movimentos com foco na forma, na precisão e com elementos 
acrobáticos. 

Perfil do Elenco: O bailarino deve ter ampla capacidade de exploração de 
movimento com disponibilidade para trabalhar com a comicidade e com o ridículo. 
Com qualidades estéticas, de precisão e definição de movimento. 

4) das 13:00 às 13:15 

Diretor: Bruno Blois Nunes 

Sinopse: Esse espetáculo visa transitar por aspectos da cultura latina com enfoque 
na música e dança cubana. Essa exibição apresenta a salsa cubana passando por 
suas influências históricas e seus desdobramentos contemporâneos. Os 
espectadores se acomodarão em um bar latino onde as danças serão executadas. 

Perfil do elenco: SALSAudição: Procuro artistas/dançarinos que, além de dançar, 
estejam interessados em saber um pouco sobre as músicas e danças latinas, 
particularmente a salsa cubana. O pré-requisito é estar de corpo aberto às novas 
experiências que serão compartilhadas. Vamos bailar?  

Contato: bruno-blois@hotmail.com e (53) 999587648. 

5) das 13: 15 às 13:30 

Diretor: Andrews Vilela 

Sinopse: O trabalho propõe uma dança que parte da ideia de quadros expostos em 
um museu de arte. No lugar de quadros estáticos, o espectador encontrará obras 
em movimento. Cada cena apresentará diferentes temas conectados pela dança de 
salão. 

Perfil do elenco: Os candidatos a participar da obra deverão estar interessados, 
comprometidos, disponíveis, gostar de danças a dois. Interessante (mas não 
obrigatório) se tiver alguma vivência na área. 

Contato: (poderá mandar material em vídeo) netocelly@gmail.com ou a página no 
Facebook Andrews Vilela – Dança de salão 
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