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Presentation

Apresentação

OCUPA CCVM is a permanent open competition for selecting
art projects to be shown at the cultural center. Held annually,
it aims to reach out to artists from all over Maranhão, to
promote their interaction with the public and to disseminate
the state’s contemporary artistic/ cultural production.

O edital OCUPA CCVM é um programa permanente, com
edições anuais, que busca alcançar artistas de todo o
Maranhão, visando favorecer sua interação com o público
e a divulgação da produção artística/ cultural contemporânea realizada no estado.

CCVM’s main goal is to open up opportunities for local
culture and for the public. The selection of projects through
open competitions is the best way to broaden access to the
use of CCVM’s spaces, while moreover helping us to get to
know and to map out what is being produced and thought
by the people of Maranhão.

O CCVM tem como objetivo principal a abertura de oportunidades tanto para a cultura local como para o público.
A seleção de projetos por meio dos editais é a melhor
forma de ampliar o acesso ao uso dos espaços do CCVM,
além disso, é um instrumento importante que nos ajuda a
mapear e conhecer o que está sendo produzido e pensado
pelos maranhenses.

The first edition of Ocupa CCVM, presented here, was
launched in June 2017 and selected nine new projects
that occupied the cultural center’s spaces from September
through November. The overall event included five visual
art projects, three musical, dance and theater shows, and
a music workshop.
The choice of the spaces according to the characteristics
of each project and their specific setup was discussed with
each artist/ group in a collaborative work for the construction of the result.
Paula Porta
Curator
Projetos selecionados
Neo–Stilt Houses, Ribaxé Painting
Bodycreation, Wilka Salles Photography
Ebb Tide, João Ewerton Graphic design and installation
In Passing, Vicente Martins Cell phone photography
A Dreamlike Dive into the Archive of Coteatro,
Cia. Oficina de Teatro Exhibition design setup
Someday, Sundae: Dances, Bunches, Babblers and
Utopias in a Crew, Coletivo Dibando Process of collective
creation in the field of dance
Of the Waters, Cris Campos Music
Dead Dog, Coletivo Teatro do Redentor Theater
Laboratory for Electronic Beats: Groove Box,
Carlinhos Vas Music workshop

A primeira edição do Ocupa CCVM, aqui apresentada, foi
lançado em junho de 2017 e selecionou nove projetos
inéditos, que ocuparam os espaços do Centro Cultural de
setembro a novembro. Foram montados cinco projetos de
artes visuais, três espetáculos de música, dança e teatro e
uma oficina de música.
A escolha dos espaços de acordo com as características de
cada projeto e a montagem de cada um deles foram discutidas com cada artista/ grupo, num trabalho colaborativo
de construção do resultado.
Paula Porta
Curadora
Projetos selecionados
Neopalafitas, Ribaxé Pintura
Corpocriação, Wilka Salles Fotografia
Vazante, João Ewerton Design gráfico e instalação
De Passagem, Vicente Martins Mobgrafia
Um mergulho no universo onírico da Coteatro,
Cia. Oficina de Teatro Montagem expográfica
Someday Sundae: danças, cambadas,
matracas e utopias em bando, Coletivo Dibando
Processo de criação coletiva no campo da dança
Das Águas, Cris Campos Música
Cão Morto, Coletivo Teatro do Redentor Teatro
Laboratório Beats Eletrônicos: groovebox,
Carlinhos Vas Oficina de música

Pintura
Painting

Neopalafitas
Ribaxé
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Neo–Stilt Houses
Ribaxé (2017)

Neopalafitas
Ribaxé (2017)

Neo–Stilt Houses uses elements from the neoplasticist
movement to represent the stilt houses of São Luís in a
large painting. In a graphic and synthetic way, the work
presents the landscape of this sort of self-constructed dwelling of popular architecture, with its urgencies. The fluidity
of the popular expression is counterposed to the fixity of
the established artistic patterns.

Neopalafitas utiliza elementos do movimento artístico
Neoplasticista para representar as palafitas de São Luís
em uma grande pintura. O trabalho traz, de forma gráfica
e sintética, a paisagem dessa forma de autoconstrução
da arquitetura popular, com suas urgências. A fluidez da
expressão popular se contrapõe à fixitude dos padrões
artísticos estabelecidos.

The Exhibition

Neopalafitas
Pintura acrilica sobre tela
500x240 cm
Neo–Stilt Houses
Acrilic painting on canvas

A Exposição
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RIBAXÉ
(São Luís, 1965)
Ribaxé é designer, artista e professor do Instituto Federal
do Maranhão (IFMA). Tem como principal campo de expressão a pintura. Por meio de técnicas emprestadas do design
gráfico, do cartaz e de referências históricas das artes visuais, desenvolveu uma forma própria de trabalhar a pintura.
Dentre as exposições já realizadas, destacam-se Tropicálios
(2015) e Feminino Plural (2013), ambas montadas na Galeria
Trapiche Santo Ângelo e Tributo às obras do artista italiano
Piero Fornasseti, apresentada na Galeria da Procuradoria
Geral da Justiça, em 2010, todas em São Luís.
RIBAXÉ
(São Luís, 1965)
Ribaxé is a designer, artist and professor at Instituto Federal
do Maranhão (IFMA). His main field of expression is painting.
Through techniques borrowed from graphic design, poster
making and historical references of the visual arts, he has
developed his own approach to painting. His exhibitions
have most notably included Tropicálios (2015) and Feminino
Plural (2013), both held at Galeria Trapiche Santo Ângelo,
and Tributo às obras do artista italiano Piero Fornasseti,
presented at Galeria da Procuradoria Geral da Justiça, in
2010, all in São Luís.

Fotografia
Photography

Corpocriação
Wilka Sales
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Bodycreation
Wilka Sales (2017)

Corpocriação
Wilka Sales (2017)

The featured artworks are visual poems in which my
body is the support, the communication channel. I
seek to identify dialogues between the body and eroticism, shown in the form of symbolic images created in
the photographic performance.

Os trabalhos apresentados são poéticas visuais em
que o meu corpo é o suporte, o canal de comunicação.
Busco identificar diálogos entre o corpo e o erotismo,
mostrados na forma de imagens simbólicas criadas
na performance fotográfica.

Bocas [Mouths] has a mystical and sensual aim concerning
the multiple facets and symbolisms exercised by the mouth.

Bocas apresenta-se com uma intenção mística e sensual
sobre as múltiplas facetas e simbolismos que a boca exerce.

Reflexo Nu [Nude Reflection] takes as its reference the
myths about the birth of Venus, the sister of Time, who
emerged from the depths of the sea. This photographic
performance mixes the various representations of Venus
explored in the history of art, at times becoming lost in
them. The choice of the beach as the backdrop aims to
counterpose the vulnerable character of the body against
the power of the sea and the stormy emotions. At the end,
body and beach are blended. We are swept by the same
force and transformed with the same vehemence with
which the seas modify the land.

Reflexo Nu têm como referência o mito sobre o nascimento
de Vênus, a irmã do Tempo, que emergiu das profundezas das águas do mar. Esta performance fotográfica, ora
se mistura, ora se perde das diversas representações de
Vênus já exploradas na história da arte. A escolha da praia
como cenário pretende contrapor o caráter vulnerável do
corpo frente as forças do mar e dos afetos tempestuosos.
No final, corpo e praia se misturam. Somos varridos com
a mesma força e transformados com a mesma veemência
com as quais as marés modificam o terreno.

18

Bocas, 2017
lambe-lambe, impressão digital
sobre papel
60x60cm (cada)
Mouths
Wheatpaste posters, digital print
on paper
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Reflexo nu, 2017
Vídeo, 5 min.
Nude Reflection
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WILKA SALES
(Grajaú, 1986)

WILKA SALES
(Grajaú, 1986)

Wilka Sales researches visual poetics. She has lived in São
Luís for 13 years and studied at the Universidade Federal do
Maranhão. A visual artist and art-educator, she has worked
with photographic performances, video performances
and installations.

Wilka Sales pesquisa poéticas visuais. Mora em São Luís
há treze anos e estudou na Universidade Federal do
Maranhão. É artista visual, arte-educadora e tem trabalhado com performances fotográficas, vídeos performances
e instalações.

Instalação
Graphic design
and installation

Vazante
João Ewerton

24

Vazante
Instalação
Sublimação sobre tecido
Dimensões variadas
Ebb Tide
Installation
Printed fabric
Variable dimensions
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Ebb Tide
João Ewerton (2017)

Vazante
João Ewerton (2017)

An ebb tide of shapes, among a tangle of living colors, to
dissect a biome that is fading away and vanishing in the
meanders of the mangroves that surround, or surrounded,
the Island of São Luís.

Uma vazante das formas, entre os emaranhados de cores
vivas, para dissecar um bioma que desfalece e se esvai nos
meandros dos manguezais que rodeiam ou rodeavam a
Ilha de São Luís.
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JOÃO EWERTON
(São Luís)

JOÃO EWERTON
(São Luís)

João Ewerton is a multimedia artist who has been active in
various states in Brazil and the United States. His most notable projects have included his coordination of the department of art painting at Rede Globo de Televisão; set designs
for the theaters Palace (Credicard Hall) and Maksoud Plaza;
direction of art and scenography for the stands of ARTEX at
Fenit (Feira Nacional da Industria Têxtil); scenography for
EXPOAGRO, at Granja do Torto.

João Ewerton é artista multimídia, atuou em vários estados
do Brasil e nos EUA. Dentre os principais trabalhos realizados, destacam-se a coordenação do departamento de
pintura de arte da Rede Globo de Televisão; cenografias
para os teatros Palace (Credicard Hall) e Maksoud Plaza;
direção de arte e cenografia para os estandes da ARTEX na
Fenit – Feira Nacional da Industria Têxtil; cenografias para
a EXPOAGRO, na Granja do Torto.

Mobgrafia
Mobgraphy

De Passagem
Vicente Martins
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De passagem
Mobgrafia Impressão
sobre acrílico backlight
dimensões variadas
In Passing
Cell phone photography
print on acrylic backlight
Variable dimensions
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In Passing
Vicente Martins (2017)

De Passagem
Vicente Martins (2017)

Life pulses frenetically at the Terminal do Anel Viário
[Beltway Public Transport Terminal], in a coming and going
of people, music, colors, aromas and flavors. A unique
beauty that is very beautiful to my eye. My uneasiness seeks
to make the invisible visible. An urban feeling that shows a
little of the atmosphere of this chaotic and fascinating place,
located at the heart of the city and which, almost always,
is unperceived by us passersby absorbed in our thoughts.

Vida pulsa freneticamente no Terminal do Anel Viário,
num vai e vem de gente, música, cores, aromas e sabores.
Uma beleza singular, que tanto atraiu o meu olhar. Minha
inquietação busca tornar visível o invisível. Um afeto urbano
que mostra um pouco da atmosfera desse lugar caótico
e fascinante, situado no coração da cidade e que, quase
sempre, é despercebido por nós, transeuntes absortos em
nossos pensamentos.
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VICENTE MARTINS
(Fortaleza, 1975)

VICENTE MARTINS
(Fortaleza, 1975)

Vicente Martins is a photographer and philosopher trained
at ICA (Instituto de Cultura e Artes) of the Universidade
Federal do Ceará. The image and its conception constitute
his field of interest. He has been living in São Luís since 2012,
where he began to photograph. He held his first solo show,
Desterro, A Cara da Comunidade, in 2015. He participated in
the group show Fronteiriças, held by Galeria Trapiche Santo
Ângelo, and, in 2017, presented Tombamento, a solo show
held at Galeria de Artes do Sesc.

Vicente Martins é fotografo e filósofo formado pelo ICA
(Instituto de Cultura e Artes) da Universidade Federal do
Ceará. A imagem e sua concepção constituem seu campo
de interesse. Reside em São Luís desde 2012, onde começou
a fotografar. Fez sua primeira exposição individual Desterro,
a cara da comunidade, em 2015. Participou da coletiva
Fronteiriças, promovida pela Galeria Trapiche Santo Ângelo,
e, em 2017, apresentou Tombamento, individual realizada na
Galeria de Artes do Sesc.

Montagem expográfica
Exhibition design setup

Um mergulho no universo
onírico da Coteatro
Cia. Oficina de Teatro
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A Dreamlike Dive into
the Archive of Coteatro

Um mergulho onírico
pelo acervo da Coteatro

Daydreaming allows the human being to enter an imaginary state where the reality is in the ideas, in metaphoric
constructions that are simultaneously resilient and tenuous,
self-moving and transformative.

O devaneio permite ao ser humano investir em um estado
imaginário, onde a realidade está nas idéias, nas construções metafóricas tão resistentes e ao mesmo tempo tão
tênues, semoventes e transformadoras.

This is how we define the creative universe of the Companhia
Oficina de Teatro, continuously re-elaborated since 1989. In a
dreamlike and playful territory, stage settings, costumes and
props have been molded by various artists from Maranhão
(and nearly all of them executed by the casts in the company’s workshops), constituting the support for the staging of
classical, universal, national or regional playwrights.

Assim definimos o universo criativo da Companhia Oficina
de Teatro, que se reelabora desde 1989. Num território onírico-lúdico, cenários, trajes e adereços foram moldados por
diversos artistas maranhenses (e, em quase sua totalidade,
executados pelos elencos nas oficinas da companhia), constituindo o suporte da encenação de dramaturgos clássicos,
universais, nacionais ou regionais.

COTEATRO takes pleasure in showing what served as a
scenic support for plays such as A Arca de Noé, Édipo Rei, Viva
El Rei D. Sebastião, O Cavaleiro do Destino, Fuente Ovejuna,
Espectrofúria, A Rainha da Zona, and others. Dive with us
into this sea of our scenic archive.

A COTEATRO expõe com prazer o que serviu de apoio
cênico para peças como A Arca de Noé, Édipo Rei, Viva El
Rei D. Sebastião, O Cavaleiro do Destino, Fuente Ovejuna,
Espectrofúria, A Rainha da Zona, dentre outras. Mergulhe
conosco neste mar que é nosso acervo cênico.
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1992

Gibi the Boy Who Did Not Know How to Fly,
script and direction by Tácito Borralho.

1992

Gibi o menino que não sabia voar,
texto e direção de Tácito Borralho.

1994

The Passion According to Us, scripts: Kalil Gibran,
the Gospel according to St. Matthew and Tácito
Borralho. Direction: Tácito Borralho.

1994

Paixão segundo nós, textos: Kalil Gibran,
evangelho segundo São Matheus e
Tácito Borralho. Direção: Tácito Borralho.

1995

Beauty and the Beast, adaptation and direction
by Tácito Borralho.

1995

A bela e a fera, adaptação e direção
de Tácito Borralho.

1996

Long live the Red Cord, by Luís Marinho. Direction:
Tácito Borralho.

1996

Viva o cordão encarnado, de Luís Marinho.
Direção: Tácito Borralho.

1997

The Big Pie and the Pie (unknown author).
Directed by: Wilson Martins
The Lip-Licker and His Servant Crumb Catcher,
by Fábio Gaia. Direction: Domingos Tourinho
The Pastry Scandal, script by collective creation
with Coluvox. Directed by Jonatas Tavares

1997

O Pastelão e A Torta (Autor desconhecido).
Direção de: Wilson Martins
O lambe-beiços e seu criado cata-farelos,
de Fábio Gaia. Direção: Domingos Tourinho
O escândalo do pastel, texto criação coletiva com
o Coluvox. Direção de Jonatas Tavares

1999

The Knight of Destiny, by Tácito Borralho and
Josias Sobrinho. Direction: Tácito Borralho.
Long Live King Don Sebastian, by Josias Sobrinho
and Tácito Borralho. Direction: Tácito Borralho.

1999

O Cavaleiro do Destino, de Tácito Borralho e
Josias Sobrinho. Direção: Tácito Borralho.
Viva el rei dom sebastião, de Josias Sobrinho e
Tácito Borralho. Direção: Tácito Borralho.

2001

Maranhão Nativity Play, script and direction by
Tácito Borralho.

2001

Auto maranhão de natal, texto e direção de
Tácito Borralho.

2004 SARAMINDA, script by Tácito Borralho
(adapted from the novel by José Sarney).
Direction: Tácito Borralho.

2004 Saraminda, texto de Tácito Borralho
(adaptado do romance de José Sarney).
Direção: Tácito Borralho.

2007

The Murder of the Dwarf of the Big...A, by Plínio
Marcos. Directed by Tácito Borralho.

2007

O assassinato do anão do c... Grande,
de Plínio Marcos. Direção de Tácito Borralho.

2010

The Trial Process of the Ants, script and direction by
Tácito Borralho.

2010

O processo das formigas, texto e direção
de Tácito Borralho.

COTEATRO

COTEATRO

The Companhia Oficina de Teatro (COTEATRO), founded in
1989, aims mainly to research and stage the works of authors
responsible for the development of the art of theater over
the centuries, raising the awareness of audiences, allowing
them to enjoy classic and contemporary dramaturgy, to
get to know various theatrical genres, the playwrights, and
their most significant plays. The main works staged by the
group have been:

A Companhia Oficina de Teatro – COTEATRO, foi fundada em
agosto de 1989 e tem como principal propósito pesquisar
e encenar autores responsáveis pelo desenvolvimento da
arte teatral através dos séculos, intentando formar plateias
capazes de fruir da dramaturgia clássica à contemporânea,
conhecendo os gêneros teatrais, os autores e suas peças
mais significativas. As principais montagens do grupo foram:

2012

Don Sebastian – 400 Years Later, script and
direction by Tácito Borralho.

2012

Dom sebastião – 400 anos depois, texto e direção
de Tácito Borralho.

2013

The Laborer of the Word, script by Nauro Machado.
Directed by Tácito Borralho.

2013

O operário da palavra, textos de Nauro Machado.
Direção de Tácito Borralho.

2014

Spectrofury, script by Eduardo Lucena.
Directed by Tácito Borralho.
The Runaway Boy, script and direction
by Tácito Borralho.

2014

Espectrofúria, texto de Eduardo Lucena.
Direção de Tácito Borralho.
Moleque Fujão, texto e direção Tácito Borralho.

1989

Noah’s Ark, by Aldo Leite.
Direction: Tácito Borralho.

1989

Arca de noé, de Aldo Leite.
Direção: Tácito Borralho.

2015

The Peripetias of Casipet and his Magic Parrot script
and direction by Tácito Borralho.

2015

As peripécias de casipet seu papagaio mágico, texto
e direção Tácito Borralho.

1991

Oedipus Rex, by Sophocles.
Direction: Tácito Borralho.
The Knight of Destiny by Tácito Borralho and
Josias Sobrinho. Direction: Tácito Borralho.

1991

Édipo Rei, de Sófocles. Direção: Tácito Borralho.
O Cavaleiro do Destino, de Tácito Borralho e
Josias Sobrinho. Direção: Tácito Borralho.

2016

Casipet na passagem da tocha olímpica,
texto e direção Tácito Borralho.
A Rainha Da Zona, texto de Aldo Leite.
Direção de Tácito Borralho.

1992

PETER PAN. Script adaptation and direction:
Tácito Borralho.

1992

Peter Pan. Adaptação textual e direção:
Tácito Borralho.

Casipet in the Passage of the Olympic Torch, script
and direction by Tácito Borralho.
The Queen of the Zone, script by Aldo Leite.
Directed by Tácito Borralho.

2016

2017

Oedipus Rex, by Sophocles.
Directed by Tácito Borralho

2017

Édipo Rei, de Sófocles. Direção de Tácito Borralho

Dança
Dance

Someday, Sundae
Coletivo Dibando
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ACTIVITIES HELD DURING
THE CREATIVE PROCESS

ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE
PROCESSO CRIATIVO

Scenic Exercise
When Spring Arrives
(Coletivo DiBando, invited artists)

Exercício Cênico
Quando chegar a primavera
(Coletivo DiBando, artistas convidados)

Performances
Crumbs – Coletivo DiBando
Consecration – Ruan Paz

Apresentações
Farofa – Coletivo DiBando
Sagração – Ruan Paz

Conversation
Creation and training in dance in the Maranhão scene –
with Erivelto Viana, Neto Antunes, Coletivo DiBando;

Conversa
Criação e formação em dança na cena maranhense –
com Erivelto Viana, Neto Antunes, Coletivo DiBando

Open room – training sessions in conversations with
Calu Zabel (SP), Thaty Yazigi (SP), Camila Fersi (RJ)

Sala aberta – treinos e conversas com
Calu Zabel (SP), Thaty Yazigi (SP), Camila Fersi (RJ)

The show Someday, Sundae – collaborative
creations in process
ANCÉS – Tieta Macau
[REC] – Juliana Rizzo
DIRTY – Ruan Paz

Mostra Someday, Sundae – criações
colaborativas em processo
ANCÉS – Tieta Macau
[REC] – Juliana Rizzo
SUJA – Ruan Paz

The Exhibition

A Exposição
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Someday, Sundae: Dances,
Bunches, Babblers and Utopias
in a Crew
Coletivo Dibando – process and
show in dance

Someday, sundae: danças,
cambadas, matracas e utopias
em bando
Coletivo Dibando – processo e
mostra em dança

What awaits us is a future in which we would not be able
to mount an image. SOMEDAY. Foreignisms, loudnesses,
invasions, occupations. Abandonment. SOMEDAY, SUNDAE.
Do we project features in our creations? Nonconformity
leads us to always seek another place that does not exist.
A non-place. UTOPIAS. How much of us desists or resists
through memory? Bodies pierced through transversely by
the past, present and future. MATRACAS [Babblers]. Bodymemory, body-city, body-root, body-time, body-media.
DANÇAS [Dances]. Space that resists, insists. The search for
a collective breath. CAMBADAS [Bunches]. Capable of being
reproduced, banal, cyclic, fun, fleeting, the same thing with
a covering on top. SUNDAE.

O que nos espera é um futuro do qual não conseguimos
montar uma imagem. SOMEDAY. Estrangeirismos, sonoridades, invasões, ocupações. Abandono. SOMEDAY, SUNDAE.
Projetamos futuros em nossas criações? A inconformidade
nos conduz a sempre buscar um outro lugar que não
existe. Um não lugar. UTOPIAS. O quanto de nós desiste
ou resiste através da memória? Corpos atravessados transversalmente por passado, presente e futuro. MATRACAS.
Corpo-memória, corpo-cidade, corpo-raiz, corpo-tempo,
corpo-mídia. DANÇAS. Espaço que resiste, insiste. Busca por
uma respiração coletiva. CAMBADAS. Possível de reproduzir,
banal, cíclico, divertido, passageiro, a mesma coisa com uma
cobertura por cima. SUNDAE.

What are the non-places of creation through the body?
What are the individual flows in a group? And how will they
guide us to collective utopias? In the encounter of young
artists of different creative impulses, what interests us is
how to arrive rather than where we arrive. The discovery
of the body-creations that do not yet exist, but which are
planned to exist. It is still not a spectacle, nor a performance
or choreography. It is a path, a flow, a process in BANDO
[Crew].

Quais são os não-lugares de criação através do corpo?
Quais serão os fluxos individuais em bando? E como eles
nos direcionarão a utopias coletivas? Na reunião de jovens
artistas de impulsos criativos diferentes, o que nos interessa
é o como chegaremos ao invés do onde chegaremos. A
descoberta de corpo-criações que ainda não existem, mas
que projetam existir. Ainda não é um espetáculo, tampouco
uma performance ou coreografia. É um trajeto, um fluxo,
um processo em BANDO.

COLETIVO DIBANDO

COLETIVO DIBANDO

Occupying Artists
Diones Caldas, Juliana Rizzo, Ruan Paz, Tieta Macau

Artistas Ocupantes
Diones Caldas, Juliana Rizzo, Ruan Paz, Tieta Macau

Invited Artists
Sylmara Durans, Wanderson Albuquerque, Regina Arcanjo,
Nat Maciel, Calina Rubim, Renato Guterres, Julia Martins,
Tamara Marques

Artistas convidados
Sylmara Durans, Wanderson Albuquerque, Regina Arcanjo,
Nat Maciel, Calina Rubim, Renato Guterres, Julia Martins,
Tamara Marques

Collaborating Artists
Erivelto Vianna (MA), Antunes Neto (MA), Ramusyo Brasil
(MA), Calu Zabel (SP), Thaty Yazigi (SP), Camila Fersi (RJ)

Artistas Colaboradores
Erivelto Vianna (MA), Antunes Neto (MA), Ramusyo Brasil
(MA), Calu Zabel (SP), Thaty Yazigi(SP), Camila Fersi (RJ)

Photos
Paula Barros

Fotos
Paula Barros

Project Coordination
Tieta Macau

Coordenação do Projeto
Tieta Macau

50

ocupa ccvm 2017

ocupa ccvm 2017

The Exhibition

A Exposição

51

Lycra Bicha,
de Wand Albuquerque

Corporeira, de Ana Regina Arcanjo
Rec, de Juliana Rizzo
Suja, de Ruan Paz
Ancés, de Tieta Macau

COLETIVO DIBANDO

COLETIVO DIBANDO

Conceived in mid 2014, then with the name Experimental,
this artist collective arose as a space for sharing researches
and creative processes. The actions planned by the collective remained timid up to the end of 2015, when it began
to work in partnership with the art nucleus ONG NAVE
and other Maranhão artists. Currently DiBando is a hub for
researches and interaction between the body, city, popular
culture and scenic arts (performance, dance, theater, urban
intervention). Based on the idea of the platform as a flat,
horizontal surface that is raised for a determined course
(also used in other contemporary art groups and by other
fields of knowledge), DiBando tends to construct its politics of existence without hierarchical relationships, each
member with autonomy to share his or her researches,
propose artistic actions/ creations and determine ramifications of the shared thinking/ action.

Idealizado em meados de 2014, ainda com o nome de
Experimental, o coletivo surge como um espaço para
compartilhar pesquisas e processos de criação. As ações
projetadas pelo coletivo mantiveram-se tímidas até o final
de 2015, quando passou a fazer parcerias com o núcleo
de arte da ONG NAVE e outros artistas maranhenses.
Atualmente o DiBando é um núcleo de pesquisas e interação entre corpo, cidade, cultura popular e artes da cena
(performance, dança, teatro, intervenção urbana). Apoiado
na ideia de plataforma como superfície plana e horizontal
que se eleva por um curso determinado (também utilizada
em outros grupos contemporâneos de arte e por outras
gamas de conhecimento), o DiBando tende a construir sua
política de existência sem relações hierárquicas, cada integrante possui autonomia para compartilhar suas pesquisas,
propor ações/ criações artísticas e determinar ramificações
do pensamento/ ação compartilhado.

Música
Music

Das Águas
Cris Campos
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Of the Waters
Show by Cris Campos and
the Xama Teatro Group

Das Águas
Espetáculo de Cris Campos
e Grupo Xama Teatro

For Ocupa CCVM 2017, Cris Campos and the group Xama
Teatro created a show that involves music, storytelling, literature and performance. The repertoire includes compositions by the artist and songs from Brazilian popular culture
that talk about the myths and stories of the waters, of their
reflection in us, and of our reflection in others.

Para o Ocupa CCVM 2017, Cris Campos e o Grupo Xama
Teatro criaram um espetáculo que envolveu música, contação de histórias, literatura e performance. O repertório
incluiu composições da artista e canções da cultura popular brasileira que falam dos mitos e histórias das águas, do
reflexo delas em nós e do nosso reflexo nos outros.

Cris Campos leads the spectator on the journey of a woman
who dives into herself, meets her own shadow, and overflows in order not to sink. The universal symbolism of water
invites each person to go into their innermost self, generating reconnections with histories, memories and identity…

Cris Campos conduz o espectador pela jornada de uma
mulher que mergulha em si mesma, encontra-se com sua
sombra e transborda para não afundar. O imaginário universal da água convida cada pessoa a adentrar no profundo
de si mesma, gerando reconexões com histórias, memórias
e identidade…

CRIS CAMPOS AND XAMA TEATRO
Born and raised in the district of Madre Deus, one of the
artistic-cultural wellsprings of São Luís, since her childhood
Cris Campos has lived with bumba-meu-boi performers,
groups and schools of samba and choro, informal carnival parade groups and other artistic manifestations in the
district. She has been active in the arts for 17 years, as a
singer, composer, producer of the Maranhão bands Afrôs
and Coletivo Gororoba, an actress and storyteller with the
Xama Teatro group.
Xama Teatro carries out cultural and artistic-educational
in the form of theater shows, workshops and storytelling
sessions. It works in partnership with the Universidade
Federal do Maranhão (UFMA).

CRIS CAMPOS E XAMA TEATRO
Nascida e criada no bairro da Madre Deus, um dos celeiros
artístico-culturais de São Luís, Cris Campos convive desde a
infância com artistas e grupos de bumba-meu-boi, escolas
e grupos de samba, choro, blocos de sujo e outras manifestações artísticas do bairro. Há 17 anos atua nas artes, é
cantora, compositora, produtora das bandas maranhenses
Afrôs e Coletivo Gororoba, atriz e contadora de histórias do
Grupo Xama Teatro.
O Xama Teatro desenvolve atividades culturais e artístico-pedagógicas, sob a forma de espetáculos teatrais, oficinas e
contação de histórias. Atua em parceria com a Universidade
Federal do Maranhão – UFMA.

Teatro
Theater

Cão Morto
Coletivo Teatro do Redentor
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DEAD DOG
Coletivo Teatro do Redentor

CÃO MORTO
Coletivo Teatro do Redentor

Inspired by the script for The Beggar or the Dead Dog, by
Bertolt Brecht, this show is an attempt at photographing,
in an epic light, the dialogue between a king and a beggar,
which questions our existences, especially their political
nature. It is a place-provocation under construction, in
search of questionings and answers, through the subtlety
and wildness of the script. A game-dialogue between
theater and performance. What should be thought about
our human condition, our politics? Who are the beggars
today? And the kings?

Inspirado no texto O mendigo ou o cachorro morto, de Bertolt
Brecht, este espetáculo é uma tentativa de fotografar, em
lentes épicas, o diálogo travado entre um rei e um mendigo,
que coloca em questão nossas existências, sobretudo políticas. Trata-se de um work in process de uma peça-provocação, em busca de questionamentos e respostas, através do
sutil e selvagem contido no texto. Um jogo-diálogo entre
o teatro e a performance. O que pensar da nossa condição de ser humano, da nossa política? Quem são, hoje, os
mendigos? E os reis?

GROUP CREDITS

FICHA TÉCNICA DO GRUPO

Script: Bertolt Brecht
Translation: Luiz Antônio M. Correa
Acting: Josué Redentor
Percussion: Eduardo Lima
Stage settings, props and costumes: Josué Redentor
and Tathy Yazigi
Lighting: Thyago Cordeiro
Sound operator and stagehand: Sandro Márcio
Seamstress: Tânia Dess Ateliê

Texto: Bertolt Brecht
Tradução: Luiz Antônio M. Correa
Atuação: Josué Redentor
Percusão: Eduardo Lima
Encenação, cenografia e figurino: Josué Redentor
e Tathy Yazigi
Iluminação: Thyago Cordeiro
Operador de som e contrarregra: Sandro Márcio
Costureira: Tânia Dess Ateliê

COLETIVO TEATRO DO REDENTOR

COLETIVO TEATRO DO REDENTOR

The collective began its activities in 2005, when actor Josué
Redentor gathered professional colleagues to carry out
studies in the performing arts, seeking points of intersection
between performance, dance, music and theater. The collective especially explores the interdisciplinarity of these artistic
areas, allowing for new perspectives and dynamics for each
creative process they begin. Each project is an attempt to
dialogue with the contemporary, chaos and its sensations.
Throughout its twelve years of activity, the group has participated actively in the main national festivals and shows.

O Coletivo iniciou seus trabalhos em 2005, quando o ator
Josué Redentor reuniu amigos de profissão para realizar
estudos em artes cênicas, buscando pontos de interseção entre performance, dança, música e teatro. O coletivo
explora especialmente a interdisciplinaridade dessas áreas
artísticas, possibilitando novos olhares e dinâmicas para cada
processo criativo iniciado. Cada trabalho é uma tentativa de
dialogar com o contemporâneo, o caos e suas sensações.
Ao longo dos doze anos de trajetória, o grupo participou
ativamente das principais mostras e festivais nacionais.

Oficina de Música
Music Workshop

Laboratório de Beats
Eletrônicos: groovebox
Carlinhos Vas
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Workshop Laboratory for
Electronic Beats: Groove Box

Oficina Laboratório de Beats
Eletrônicos

The workshop for musical creation, sound production and
performance (free singing) was directed to young people
with an active and questioning participation in the social,
cultural and artistic realities of their community. The activity
dialogued with the hip hop movement (street culture, beat
box, break beats) and the entire world that it touches and
transforms. As a result, a hip hop presentation was held
with the participation of Mc Alcino, a key hip hop reference
in Maranhão.

A oficina de criação musical, produção sonora e interpretação (Canto Livre) foi dirigida aos jovens que desempenham
uma participação ativa e questionadora das realidades
social, cultural e artística de sua comunidade. A atividade
dialogou com o movimento Hip Hop (cultura de rua, beat
box, break beats) e todo o universo que ele toca e transforma. Como resultado, foi organizada uma apresentação
de Hip-Hop com a participação de Mc Alcino, referência do
hip hop maranhense.
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CARLINHOS VAS

CARLINHOS VAS

A producer and musician, he has organized festivals, musical
shows, fairs, workshops and socioeducational activities. He
has held workshops at the Ponto de Cultura Rede Rádio
Cipó de Comunicação Digital, training young people and
adults for audio production, teaching them techniques of
recording, mixing for CD production and soundtracks with
the application of acoustic, electronic and digital resources,
as well as workshops for basic and technical orientation for
cultural production and digital communication, through
website construction.

Produtor e músico, organizou festivais, shows musicais,
feiras, workshops e atividades socioeducativas. Ministrou
oficinas no Ponto de Cultura Rede Rádio Cipó de
Comunicação Digital, capacitando jovens e adultos para
produção de áudio, com aprendizagem das técnicas de
gravação, mixagem para produção de cd´s e trilhas sonoras com aplicação de recursos acústicos, eletrônicos e digitais; além de oficinas de orientação básica e técnica para a
produção de cultura e comunicação digital, via construção
de website.

Projects

Projetos
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For the exhibition design of Ocupa CCVM, I was faced with
the challenge – configured by the diversity of proposals
chosen and their formats – of creating a spatial identity for
the first edition of the program that selected nine artists to
be shown at the Centro Cultural Vale Maranhão. In dialogue
with the curatorship, a design was conceived to occupy the
building’s external and internal spaces in a way that would
overspread the spatial barriers and possible hierarchies,
making the exhibition flow into the patio and the center’s
multiuse rooms. Understanding the exhibition as simultaneous solo shows, the specificity of the work of each artist
was respected in the group show. Spatially, the decision was
made to divide the areas destined to each artist by different
masses of color divided by a tape that passes through walls
and floors. The tape served as an aid in the reading of the
spaces and also for the orientation of the graphic project,
leading the spectator on a path through each world created.

Para o projeto expográfico do Ocupa CCVM, deparei-me
com o desafio – que a diversidade das propostas escolhidas
e de seus formatos configuraram – de criar uma identidade
espacial para a primeira edição do programa que selecionou
nove artistas. Em diálogo com a curadoria, foi pensada uma
forma de ocupar os espaços externos e internos do edifício de maneira a transpor as barreias espaciais e possíveis
hierarquias, transbordando a exposição para pátio e salas
multiuso do centro. Entendendo a exposição como individuais simultâneas, a especificidade da obra de cada artista foi
respeitada no coletivo. Espacialmente, optou-se por dividir
as áreas destinadas a cada artista por diferentes massas de
cor divididas por uma fita que atravessa paredes e pisos.
A fita serviu como um elemento auxiliar de leitura desses
espaços e também orientação para o projeto gráfico, conduzindo a passagem do espectador por cada universo criado.
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On the upper floor, the visitor will find the installation
by João Ewerton. Mangrove animals float in the patterns
created by the artist. Different heights re-create the poetic
limits of the sky and the earth, proposed for the installation.
To show Vicente Martins’s photographs with backlights,
a shadowy area was conceived between the above-mentioned tapes. Finally, at the end of the room, a scenographic installation was created with parts of the stage
settings and costumes of the Companhia Cooperativa de
Teatro (Coteatro). Like a theater show, the dreamlike world
presented part of the history of the company that has been
operating for 28 years in the state of Maranhão. For the
artists of the performing arts, panels were conceived to
serve as a support for the signage, allowing a free space
for the ephemeral experiments proposed by each artist.

No térreo, os públicos são recebidos por Ribaxé. A imensa
tela abstrata foi instalada no fundo do pátio como um panô
pendente. Pela escala e apelo gráfico, a obra ganha vida
no espaço externo, podendo ser vista de vários ângulos,
inclusive da varanda do piso superior. Passando por essa
primeira obra o espectador é conduzido a adentrar a sala
destinada ao trabalho de Wilka Sales, onde os painéis construídos receberam as obras em lambe e uma projeção.
No piso superior, chega-se no espaço pela obra instalativa
de João Ewerton. Animais do mangue flutuam nas estampas
criadas pelo artista. Diferentes alturas recriam os limites
poéticos do céu e da terra, propostos para a instalação.
Para Vicente Martins, com suas fotografias em backlights,
foi pensada uma área de penumbra entre as fitas já citadas.
Por fim, ao fundo da sala, foi criada uma instalação cenográfica com partes de cenário e figurinos da Companhia
Cooperativa de Teatro. Como em um espetáculo, apresentou-se parte da história da Companhia que atua há 28
anos no Maranhão. Para os artistas das artes cênicas foram
pensados painéis que serviram de suporte para a sinalização, deixando livre o espaço para as experimentações
efêmeras propostas por cada um.
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.80
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On the ground floor, the visitors are received by Ribaxé.
A huge abstract screen was installed at the back of the patio
in the form of a piece of suspended cloth. Due to its scale
and graphic appeal, the work comes alive in the external
space, and can be seen from various angles, including from
the second-floor balcony. Passing through this first artwork,
the visitor is led into the room featuring the work of Wilka
Sales, where panels were constructed to show a projection
and photographs displayed as wheatpaste posters.
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desenhos dos figurinos impressas em
papelcouche fosco A5 e A4, com foam
board ou similar

IMPLANTAÇÃO DE OBRA
planta 1.pav
escala 1:100
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Visual
Communication

Comunicação
Visual

The visual identity of the exhibition Ocupa CCVM 2017 was
created on the basis of the already existing logo, formed
by semicircles. Based on these elements, possible graphic
unfoldings were explored for the composition of the
printed pieces and for the visual communication on the
exhibition’s panels.

A identidade visual da exposição Ocupa CCVM foi criada
a partir da marca já existente, formada por meio-círculos.
A partir destes elementos foram explorados os possíveis desdobramentos gráficos para composição das
peças impressas e para comunicação visual dos painéis
da exposição.

The serial repetition of the semicircles and the use of different colors lend dynamism and movement to the identity,
in keeping with the curatorial proposal for the diverse and
active occupation of the space.

A repetição serial dos meio-círculos e o uso de diferentes
cores conferem dinamismo e movimento à identidade, em
sintonia com a proposta curatorial de ocupação diversa e
ativa do espaço.

Fábio Prata
graphic designer
September, 2018

Fábio Prata
designer gráfico
Setembro, 2018

A primeira edição do Ocupa CCVM apresenta
nove projetos inéditos, abrindo os espaços
do Centro Cultural para os artistas e criadores
maranhenses.
A distribuição dos espaços e as formas de
montar/ apresentar os projetos foram discutidas com cada artista/ grupo, num trabalho
colaborativo de construção do resultado.
O edital OCUPA CCVM é um programa
permanente, com edições anuais, que busca
alcançar artistas de todo o Maranhão, criando
oportunidades de interação com o público e
de divulgação da produção artística/ cultural
contemporânea.
Paula Porta,
curadora do CCVM
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