
JORNAL DE SANTA CATARINA

Para levar  
no bolso
O guia que estampa 
estas páginas do 
Lazer poderá ser 
dobrado seis vezes 
(cinco verticalmente 
e uma na horizontal, 
conforme desenho). 
A intenção é que 
sirva como um 
calendário para 
quem pretende 
assistir às peças 
do Fitub. 

MOSTRA NACIONAL*
As Estrelas São para Sempre? (Universidade de Sorocaba - SP) 
(12 anos)
A peça retoma a questão do tempo e da memória, com referência 
a Cervantes, Shakespeare, Beckett, Pablo Neruda, Verdi, Carlos 
Gomes, Guimarães Rosa, Violeta Parra, Beatles e Edith 
Piaf.
Quando: Dia 5, às 20h30min Local: Grande Auditório

O Contestado (Universidade do Oeste de Santa Catarina - 
Joaçaba- SC) (12 anos) 
O Contestado é pautado no maior levante popular envolvendo posse 
de terra no Século 20 no Brasil, que se desenrolou nos estados do 
Paraná e Santa Catarina entre 1912 e 1916. 
Quando: Dia 6, às 20h30min Local: Grande Auditório  

Amnésis - Uma Busca Intencional pela Lembrança (Universidade 
Federal da Bahia - Salvador - BA) (12 anos) 
De maneira lúdica, metafórica e divertida, o espetáculo é um mosaico 
que reúne inúmeras histórias de vidas que ecoam nas ruas e praças 
da cidade. 
Quando: Dia 7, às 20h30 e às 22h30 Local: Pequeno 
Auditório  

Amassa! (Universidade de Brasília - DF) (14 anos) 
Questões como o machismo, os limites do corpo e a realidade extra-
cotidiana são colocados em discurso, confronto e movimento pelos 
atores, ao som de um acordeão e um baixo acústico.
Quando: Dia 9, às 16h30min Local: Grande Auditório

Não Alimente os Bichos (Universidade de Brasília - DF) (12 anos) 
Um circo apresenta o mesmo espetáculo todas as noites e, em troca, 
os integrantes podem viver no paraíso até que a chegada de uma 
forasteira começa a interferir na rotina preestabelecida. 
Quando: Dia 9, às 20h30min Local: Grande Auditório  

Danton.5 (Universidade de São Paulo - SP) (14 anos) 
Cinco atores se mobilizam para contar a história dos últimos dias de 
Georg Jacques Danton, um dos líderes da Revolução Francesa. 
Quando: Dia 10, às 20h30min e 23h Local: Grande Auditório 
 

* Todas as peças da Mostra Nacional ocorrem no Teatro Carlos Gomes

CONVERSAS 
SOBRE TEATRO

VI Jornada Latino-Americana de Estudos Teatrais
A jornada tem como objetivo conhecer as pesquisas em teatro 
produzidas nas universidades brasileiras e latino-americanas 
e promover a troca de informações e conhecimentos no 
campo teatral. 
Quando: Dia 5 e 6 Local: Bloco J, do campus 1 da Furb e 
Teatro Carlos Gomes

O que é o Teatro Globalizado de Hoje?, com Patrice Pavis 
(Paris - França) 
Patrice Pavis é professor na área teatral da Universidade 
de Paris e autor de diversas obras e estudos sobre o 
teatro intercultural, a teoria dramática e a encenação 
contemporânea.
Quando: Dia 5, às 17h Local: Salão de Festas do Teatro 
Carlos Gomes  

Teatro Imersivo Contemporâneo, com Marvin Calrson 
(Nova York - EUA)
Marvin Carlson é professor emérito da Universidade da 
Cidade de Nova York. PhD em Drama e Teatro, sua pesquisa 
inclui teoria dramática e história do teatro ocidental europeu e 
literatura dramática.
Quando: Dia 6, às 17h Local: Salão de Festas do teatro
 
O Outro Como Si Mesmo. Stanislavski e a Alterbiografia, 
com Ana Maria Bulhões (Rio de Janeiro - RJ)
Ana Maria Bulhões é doutora em Literatura Comparada 
(UFRJ, 1997) e professora da Escola de Teatro da 
Universidade do Rio de Janeiro, onde desenvolve pesquisa 
sobre as relações entre teatro e biografia e outras 
manifestações da alterbiografia e da autoficção.
Quando: Dia 11, às 18h30min Local: Salão de Festas do 
teatro
 

MOSTRA BLUMENAUENSE*
É Tentando que se Desiste (Cia Carona de Teatro) (14 anos)
Intolerante com os absurdos do cotidiano, Claus, um clown mal-
humorado, libidinoso e de saúde frágil, na companhia de sua mala 
e de seus remédios, brinca e se enerva com referências de 
infância.
Quando: Dia 5, às 15h30min Local: Pequeno Auditório

Penicilina (Grupo Teatral Penicilina) (14 anos)
A história de época fala sobre amor, inveja, doença e 
esperança.
Quando: Dia 5, às 23h Local: Pequeno Auditório  

Passarópolis (Cia Carona de Teatro) (Livre)
Fugindo de seus credores, dois homens compram um pássaro que 
os levará ao reino das aves. A ordem que lá existia é tumultuada 
com a chegada dos dois, que sugerem mudanças radicais na 
estrutura daquele espaço.
Quando: Dia 7, às 13h30min Local: Praça do Teatro

O Último (Grupo Detalhe Teatro) (14 anos)
O último é aquele que ficou. É aquele que, por ter ficado, conhece 
tudo, entende tudo. É aquele que permanece, que espera, que não 
sai, que não corre, que não foge. 
Quando: Dia 7, às 16h30 e 18h30 Local: Pequeno Auditório  

A Mulher sem Pecado (Coletivo Shakespeare Livre) (14 anos)
Leitura dramática do primeiro texto que Nelson Rodrigues escreveu 
para o teatro, em 1941. Conta a história de Olegário, um “paralítico 
recente” obcecado pelo ciúme doentio que sente da mulher.
Quando: Dia 9, às 18h30min Local: Pequeno Auditório

A Incrível História de Rei Lear (Coletivo Shakespeare Livre) 
(Livre) 
Espetáculo de rua onde clowns narram e encenam de forma 
perspicaz, inusitada e irreverente a história de um Rei que dá o reino 
às duas filhas ambiciosas e depois se arrepende.
Quando: Dia 11, às 16h30min Local: Praça do Teatro 

* Todas as peças da Mostra Blumenauense ocorrem no Teatro Carlos Gomes

Durante oito dias, Blumenau será a capital 
do teatro em Santa Catarina. O 26º Festival 
Internacional de Teatro Universitário de 

Blumenau (Fitub) abre quinta-feira e segue até dia 
11, mas a venda antecipada de 50% das entradas vai 
de hoje a quarta-feira, das 13h às 19h, na recepção do 
bloco A (campus 1) da Furb, realizadora do festival. 
Os espetáculos convidados e as mostras Nacional, 
Ibero-Americana e Blumenauense somam 18 atrações, 
todas com ingressos a R$ 15 e R$ 7 (meia). A exceção 
é a peça de abertura, Anti-Nelson Rodrigues, que será 
gratuita com distribuição antecipada de metade dos 
lugares. Uma novidade do ano é a gratuidade para 
quem tem o Cartão Cliente Sesc, com a retirada de 
ingressos antecipadamente. Já é possível também se 
inscrever nas oficinas, que ocorrem de 8 a 11 de julho. 
Outras atrações gratuitas, como o Palco Sobre Rodas e 
o Teatro na Escola, completam a programação.

OFICINAS 
(Todas na Furb, campus1)

Conceito de Iluminação e Plano de Luz
Roberto Gill Camargo (Universidade de Sorocaba - Sorocaba 
- SP)
Quando: Dia 8 e 9, 8h30min às 12h30min

Introdução ao Universo do Bufão
Claudia Sachs (Florianópolis - SC)
Quando: Dia 8 e 9, 8h30 às 12h30min

Jogos Teatrais: Uma Metodologia para a Sala de Aula 
Glaucia Vanderveld (Belo Horizonte - MG)
Quando: Dia 8, 8h30 às 12h30, 14h às 18h

Laboratório de Produção Teatral 1 - Seminário Intensivo de 
Gestão e Produção Cênica Aplicadas a Projetos Alternativos
Gustavo Schraier (Argentina - Buenos Aires)
Quando: Dia 8 e 9, 8h30min às 12h30min
 
O Corpo e a Cena
James Beck e Sabrina Marthendal (Cia Carona de Teatro - 
Blumenau - SC)
Quando: Dia 8 e 9, 8h30min às 12h30min
 
O Enunciado na Cena, 
Possibilidades Narrativas
Maria Tendlau (Teatro da 
USP - Piracicaba - SP)
Quando: Dia 10 e 11, 
8h30min às 12h30min

Clown e Ética
Mauro Zanatta (Escola Ator 
Cômico - Curitiba - PR)
Quando: Dia 10 e 11, 
8h30min às 12h30min

MOSTRA 
ÍBERO-AMERICANA

El Incierto Movimiento del Amor (Instituto Universitario 
Nacional de Arte - Buenos Aires - Argentina) (18 anos)
Duas extravagantes mulheres dedicaram as vidas, profissional e 
pessoal, a investigar o fenômeno do amor. Elas explicam, entre 
lágrimas e risos, suas brilhantes teorias, enquanto interpelam o 
público, que também poderá fazer perguntas. 
Quando: Dia 7, às 16h30min e 18h30min Local: Furb, 
campus 1, sala S-113

Museo Medea (Universidad Nacional de Tucumán - San Miguel 
de Tucumán - Argentina) (18 anos)  
A obra modifica e traz ao mundo contemporâneo o argumento do 
relato, mas mantendo um dos núcleos temáticos profundos do mito: 
o desejo de vingança a partir do abandono do cônjuge.
Quando: Dia 8, às 16h30min e 18h30min Local: Fundação 
Cultural de Blumenau

Clotario (Pontifícia Universidad Católica de Chile - Santiago 
- Chile) (Livre) 
O espetáculo relata acontecimentos relevantes da vida do líder 
sindical, como uma forma de enaltecer sua luta e as consequências 
dela. Em meio a cantos e danças, testemunha-se a importância que 
Blest teve em momentos fundamentais da história do Chile.
Quando: Dia 9, às 15h Local: Praça do Teatro Carlos 
Gomes

Brigadas (Pontifícia Universidad Católica de Chile - Santiago 
- Chile) (Livre)
Um espetáculo plástico e musical que reivindica a figura das 
brigadas muralistas chilenas, desde seu aparecimento nos anos de 
1960 até os dias atuais. Mediante a exploração cênica, um muro de 
caixas coloridas se agrupam e reagrupam.
Quando: Dia 10, às 16h30min Local: Praça do Teatro Carlos 
Gomes
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