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Jornal Indústria e Comércio
Circulação Curitiba

Destaque 
3/5 de página

IMPRESSO E ON-LINE



Clipping S Forms
Julho de 2017 

Jornalismo É-Paraná TV - Programa É-Cultura - Paraná

DESTAQUES NA IMPRENSA TELEVISÃO

TV ABERTA E ON-LINE
Ao vivo, 20 de julho,13h
Aproximadamente 3’30”
Disponível em: https://you-
tu.be/zqL9d61A1_8
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DESTAQUES NA IMPRENSA TELEVISÃO

Acontece Curitiba TV Transamérica - Curitiba

TV ABERTA E ON-LINE

Data: 20/7/17.
Cerca de 15’
Disponível em: http://transamerica.
tv.br/programa/acontececuritiba/ e  
https://youtu.be/qVNlKk6fiCc
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DESTAQUES NA IMPRENSA TELEVISÃO

Jornalismo RPC Globo - Paraná TV 1a Edição - Curitiba

TV ABERTA E ON-LINE

Data: 21/7/17.
Disponível em: http://
g1.globo.com/pr/parana/
paranatv-1edicao/videos/t/
curitiba/v/partiu-fim-de-se-
mana-tem-opcoes-de-te-
atro-de-graca-em-curiti-
ba-e-na-regiao-metropoli-
tana/6023188/ e
https://youtu.be/P0IKm-
4Kbes
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Minuto Cultural RPC Globo - Curitiba

DESTAQUES NA IMPRENSA TELEVISÃO

TV ABERTA E ON-LINE

Data: 18/7/17.
Disponível em: http://re-
deglobo.globo.com/pr/
rpc/institucional/videos/t/
videos/v/confira-o-que-
vai-rolar-no-minuto-cul-
tural-curitiba-do-dia-18-
a-25-de-julho/6024817/ e 
https://youtu.be/1wRW-
zg8E9_Y

TV ABERTA E ON-LINE
 veiculações na semana 

da estreia
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DESTAQUES NA IMPRENSA INTERNET

Guia Curitiba Apresenta Julho
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0 COMENTÁRIOS

A

DINO

S Forms coloca artistas e público
no palco para desconstruir a obra
de Schafer em performance
inédita

17 JUL 2017 13h22

subversão e a inventividade do trabalho do compositor, músico e

artista plástico Murray Schafer, dão o tom da pesquisa multiartes

inédita envolvida na criação de S Forms. O espetáculo não é um

musical no sentido tradicional, mas sim uma performance

contemporânea que explora relações entre som, corpo e movimento com

a construção de paisagens sonoras e corporais. É uma obra potente,

porém delicada, inspirada na composição "Snowforms" e coreografada

para nove artistas mulheres dividirem o palco com o público,

proporcionando uma relação íntima de apreciação de detalhes. A

temporada acontece de 21 a 23 de julho de 2017, com ingressos

populares.

Foto: DINO

A proposta de S Forms partiu de uma pesquisa aberta que resultou em

uma obra autoral, rica em imagens, ruídos e sensações. O projeto nasceu

de um intercâmbio entre aulas de corpo de Carmen Jorge e de voz de

Edith de Camargo. A curiosidade sobre as habilidades complementares,

presentes no canto e na dança, ganhou força durante um espetáculo que

reuniu as duas. Em seguida, Édi Marques apresentou o trabalho de

 

capa notícias dino

E-mail Construtor de Sites Curso de Inglês Loja Virtual Nuvem de Livros MAIS SERVIÇOS

MENU
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Murray Schafer para Carmen, a qual lançou a proposta inédita para o trio:

criar uma nova obra, com alto nível de exigência, onde bailarinas cantam,

cantoras dançam e atrizes cantam e dançam.

A direção, a coreografia e os figurinos são de Carmen Jorge. A profissional

é uma das mais atuantes no Brasil, dirige a companhia PIP, é professora

da UFPR, traz no currículo vários prêmios e também trabalhos

apresentados na Itália e em Nova Iorque. Recentemente assinou as

coreografias do espetáculo "Guernica" com direção de Laura Haddad, da

peça "Salomé" com texto de Fausto Fawcett, do show da cantora Rafa

Gomes (finalista do The Voice Kids), e do musical "O Grande Sucesso" com

o ator e músico Alexandre Nero.

A regência é de Édi Marques, especialista em Coros Infantis e Juvenis pela

Fundación Schola Cantorum de Venezuela e em Direção de Coros pela

Universidad Simón Bolivar, que foi assistente de regência e direção

musical do Coro e Orquestra do HSBC e já regeu o Coral infantil da UFPR.

Edith de Camargo responde pela preparação vocal. Reconhecida por sua

produção autoral, bem como pela composição de trilhas sonoras e por

codirigir o grupo Wandula, Edith é compositora, pianista, arranjadora,

vocalista, professora de canto e acordeonista. Já foi premiada diversas

vezes e entre seus últimos trabalhos estão as peças "Lovlovlov", "Contos

de Nanook", e "O Grande Sucesso".

Fora o trio principal de criadores, a equipe também conta com Vadeco

Schettini nas interferências sonoras. O profissional tem um vasto

portfólio onde se destacam as trilhas e sonoplastias para cinema, teatro,

dança e seriados de TV no Brasil e exterior.

O traço mais peculiar de S Forms, seu caráter experimental, ultrapassou o

trabalho criativo coletivo e se fez presente até na busca pelas nove

integrantes, levando a equipe a lidar com o imprevisível. "Muitos artistas

da voz só cantam parados e existe uma certa tradição nisso. Mas nós

queremos ver os resultados de um corpo que emite som em movimento,

quais soluções ele encontra. O teste foi difícil, é algo inédito em Curitiba.

Tivemos atrizes, cantoras populares, cantora eruditas e bailarinas, o que

nos permitiu ousar nas escolhas", afirma C. Jorge.

S Forms é uma realização da Arco Produções Artísticas Ltda, incentivo do

Grupo Positivo e apoio de Centro Cultural Teatro Guaíra, Cabify, BDrops

TV e UniFM. Projeto realizado com o apoio do Programa de Apoio e

Incentivo à Cultura - Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura

Municipal de Curitiba.

Sobre a Arco Produções Artísticas:

A Arco Produções Artísticas foi fundada pela bailarina e coreógrafa

Carmen Jorge em 2002 com o interesse em pesquisa híbrida de

linguagens cênicas, principalmente dança contemporânea, e também

para atender as necessidades da companhia independente PIP Pesquisa

em Dança. Está sediada em Curitiba e, atualmente, coordena projetos
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artísticos de vários segmentos. 

Entre os últimos trabalhos da Arco, estão a elaboração, direção e

produção dos projetos: "CLOUDS", solo contemplado pelo projeto O

Boticário na Dança 2015 e convidado para a Mostra Novos Repertórios

(PR) e Mostra Modos de Existir no SESC Santo Amaro; "Quero ter esta fé",

solo apresentado em Nova Iorque; "Bolsa Funarte Residência em Artes

Cênicas" de 2010 (Brasil/NYC); e "Procultura/Espaço Cênico PIP Galeria",

da PIP Pesquisa em Dança em 2011/2012. A produtora também

participou do Channel Sul - Dança Latino Americana em Nova Iorque, com

o espetáculo "3Mg - Gingaestética" da companhia PIP; e do festival

Fabbrica Europa na Itália.

Ficha Técnica - S Forms

Direção Musical: Édi Marques 

Direção Artística, Coreografia e Figurino: Carmen Jorge 

Direção Vocal: Edith de Camargo 

Bailarina Convidada: Malki Pinsag 

Elenco: Rosana Stavis, Helen Tormina, Michelle Pucci, Lilian Marchiori, e

também Ana Caroline Oliveira, Carmela Ferraz, Renata Melão e Thaisa

Marques 

Intervenção Sonora: Vadeco 

Iluminação: Wagner Correa 

Produção: Bia Reiner e Arco Produções Artísticas 

Assessoria de Comunicação e Imprensa: Luciana Melo 

Arte Gráfica: Pablito Kucarz 

Fotos: Leandro Taques 

Vídeo: Alan Raffo

Serviço: 

S Forms 

Pesquisa/Performance de movimento e som

Local: Teatro Positivo - Pequeno Auditório 

Endereço: R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300. Campo

Comprido. Curitiba-PR. CEP 81280-330

Datas: 21, 22 e 23 de julho - De sexta a domingo 

Horários: 19h30 e 21h00 

Ingressos: R$ 15,00 e 7,50 (meia) 

Assinantes Clube Gazeta do Povo ganham 50% de desconto para compra

de um par de ingressos. 

Venda: somente em dinheiro, direto no teatro. 

A bilheteria abre uma hora antes do espetáculo. 

Lotação: 60 pessoas 

Duração: 25 minutos 

Classificação Indicativa: Livre

Usuários Cabify com o código SFORMS ganham 40%OFF em 2 corridas

com destino ou origem no Teatro Positivo. 

Transporte gratuito até o teatro por van: saída 18h50 e 20h20, em frente

ao Guaíra na Rua Conselheiro Laurindo. Sujeito à lotação. 

Informações e reservas por WhatsApp: 41 99235-4389 

Visite @SForms.espetaculo no Facebook. 

 

DESTAQUES NA IMPRENSA INTERNET



Clipping S Forms
Julho de 2017 

17/07/2017 Estadão Conteúdo | Releases

http://institucional.ae.com.br/cadernos/releases/?id=aVBYUzk2MTRBRmlZU0hlUnFPN2pZdz09 1/4

RELEASES 17/07/2017 13:43

S FORMS COLOCA ARTISTAS E PÚBLICO NO PALCO PARA

DESCONSTRUIR A OBRA DE SCHAFER EM PERFORMANCE INÉDITA

   

Curitiba, PR--(DINO - 17 jul, 2017) - A subversão e a inventividade do trabalho do compositor, músico e artista plástico

Murray Schafer, dão o tom da pesquisa multiartes inédita envolvida na criação de S Forms. O espetáculo não é um musical

no sentido tradicional, mas sim uma performance contemporânea que explora relações entre som, corpo e movimento com

a construção de paisagens sonoras e corporais. É uma obra potente, porém delicada, inspirada na composição "Snowforms"

e coreografada para nove artistas mulheres dividirem o palco com o público, proporcionando uma relação íntima de

apreciação de detalhes. A temporada acontece de 21 a 23 de julho de 2017, com ingressos populares. 

A proposta de S Forms partiu de uma pesquisa aberta que resultou em uma obra autoral, rica em imagens, ruídos e

sensações. O projeto nasceu de um intercâmbio entre aulas de corpo de Carmen Jorge e de voz de Edith de Camargo. A

curiosidade sobre as habilidades complementares, presentes no canto e na dança, ganhou força durante um espetáculo que

reuniu as duas. Em seguida, Édi Marques apresentou o trabalho de Murray Schafer para Carmen, a qual lançou a proposta

inédita para o trio: criar uma nova obra, com alto nível de exigência, onde bailarinas cantam, cantoras dançam e atrizes

cantam e dançam. 

A direção, a coreografia e os figurinos são de Carmen Jorge. A profissional é uma das mais atuantes no Brasil, dirige a

companhia PIP, é professora da UFPR, traz no currículo vários prêmios e também trabalhos apresentados na Itália e em

Nova Iorque. Recentemente assinou as coreografias do espetáculo "Guernica" com direção de Laura Haddad, da peça

"Salomé" com texto de Fausto Fawcett, do show da cantora Rafa Gomes (finalista do The Voice Kids), e do musical "O

Grande Sucesso" com o ator e músico Alexandre Nero. 

A regência é de Édi Marques, especialista em Coros Infantis e Juvenis pela Fundación Schola Cantorum de Venezuela e em

Direção de Coros pela Universidad Simón Bolivar, que foi assistente de regência e direção musical do Coro e Orquestra do

HSBC e já regeu o Coral infantil da UFPR. 

Edith de Camargo responde pela preparação vocal. Reconhecida por sua produção autoral, bem como pela composição de

trilhas sonoras e por codirigir o grupo Wandula, Edith é compositora, pianista, arranjadora, vocalista, professora de canto e

acordeonista. Já foi premiada diversas vezes e entre seus últimos trabalhos estão as peças "Lovlovlov", "Contos de

Nanook", e "O Grande Sucesso". 

Fora o trio principal de criadores, a equipe também conta com Vadeco Schettini nas interferências sonoras. O profissional

tem um vasto portfólio onde se destacam as trilhas e sonoplastias para cinema, teatro, dança e seriados de TV no Brasil e

exterior. 

O traço mais peculiar de S Forms, seu caráter experimental, ultrapassou o trabalho criativo coletivo e se fez presente até na

busca pelas nove integrantes, levando a equipe a lidar com o imprevisível. "Muitos artistas da voz só cantam parados e

existe uma certa tradição nisso. Mas nós queremos ver os resultados de um corpo que emite som em movimento, quais

soluções ele encontra. O teste foi difícil, é algo inédito em Curitiba. Tivemos atrizes, cantoras populares, cantora eruditas e

bailarinas, o que nos permitiu ousar nas escolhas", afirma C. Jorge. 

S Forms é uma realização da Arco Produções Artísticas Ltda, incentivo do Grupo Positivo e apoio de Centro Cultural Teatro

Guaíra, Cabify, BDrops TV e UniFM. Projeto realizado com o apoio do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura - Fundação

Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. 

CWB

DESTAQUES NA IMPRENSA INTERNET

Curitiba, PR--(DINO - 17 jul, 2017) - A subversão e a inventividade do trabalho do compositor, músico e artista plásticoCWB

CWB
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S FORMS COLOCA ARTISTAS E PÚBLICO NO PALCO PARA

DESCONSTRUIR A OBRA DE SCHAFER EM PERFORMANCE INÉDITA

   

Curitiba, PR--(DINO - 17 jul, 2017) - A subversão e a inventividade do trabalho do compositor, músico e artista plástico

Murray Schafer, dão o tom da pesquisa multiartes inédita envolvida na criação de S Forms. O espetáculo não é um musical

no sentido tradicional, mas sim uma performance contemporânea que explora relações entre som, corpo e movimento com

a construção de paisagens sonoras e corporais. É uma obra potente, porém delicada, inspirada na composição "Snowforms"

e coreografada para nove artistas mulheres dividirem o palco com o público, proporcionando uma relação íntima de

apreciação de detalhes. A temporada acontece de 21 a 23 de julho de 2017, com ingressos populares. 

A proposta de S Forms partiu de uma pesquisa aberta que resultou em uma obra autoral, rica em imagens, ruídos e

sensações. O projeto nasceu de um intercâmbio entre aulas de corpo de Carmen Jorge e de voz de Edith de Camargo. A

curiosidade sobre as habilidades complementares, presentes no canto e na dança, ganhou força durante um espetáculo que

reuniu as duas. Em seguida, Édi Marques apresentou o trabalho de Murray Schafer para Carmen, a qual lançou a proposta

inédita para o trio: criar uma nova obra, com alto nível de exigência, onde bailarinas cantam, cantoras dançam e atrizes

cantam e dançam. 

A direção, a coreografia e os figurinos são de Carmen Jorge. A profissional é uma das mais atuantes no Brasil, dirige a

companhia PIP, é professora da UFPR, traz no currículo vários prêmios e também trabalhos apresentados na Itália e em

Nova Iorque. Recentemente assinou as coreografias do espetáculo "Guernica" com direção de Laura Haddad, da peça

"Salomé" com texto de Fausto Fawcett, do show da cantora Rafa Gomes (finalista do The Voice Kids), e do musical "O

Grande Sucesso" com o ator e músico Alexandre Nero. 

A regência é de Édi Marques, especialista em Coros Infantis e Juvenis pela Fundación Schola Cantorum de Venezuela e em

Direção de Coros pela Universidad Simón Bolivar, que foi assistente de regência e direção musical do Coro e Orquestra do

HSBC e já regeu o Coral infantil da UFPR. 

Edith de Camargo responde pela preparação vocal. Reconhecida por sua produção autoral, bem como pela composição de

trilhas sonoras e por codirigir o grupo Wandula, Edith é compositora, pianista, arranjadora, vocalista, professora de canto e

acordeonista. Já foi premiada diversas vezes e entre seus últimos trabalhos estão as peças "Lovlovlov", "Contos de

Nanook", e "O Grande Sucesso". 

Fora o trio principal de criadores, a equipe também conta com Vadeco Schettini nas interferências sonoras. O profissional

tem um vasto portfólio onde se destacam as trilhas e sonoplastias para cinema, teatro, dança e seriados de TV no Brasil e

exterior. 

O traço mais peculiar de S Forms, seu caráter experimental, ultrapassou o trabalho criativo coletivo e se fez presente até na

busca pelas nove integrantes, levando a equipe a lidar com o imprevisível. "Muitos artistas da voz só cantam parados e

existe uma certa tradição nisso. Mas nós queremos ver os resultados de um corpo que emite som em movimento, quais

soluções ele encontra. O teste foi difícil, é algo inédito em Curitiba. Tivemos atrizes, cantoras populares, cantora eruditas e

bailarinas, o que nos permitiu ousar nas escolhas", afirma C. Jorge. 

S Forms é uma realização da Arco Produções Artísticas Ltda, incentivo do Grupo Positivo e apoio de Centro Cultural Teatro

Guaíra, Cabify, BDrops TV e UniFM. Projeto realizado com o apoio do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura - Fundação

Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. 
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Sobre a Arco Produções Artísticas: 

A Arco Produções Artísticas foi fundada pela bailarina e coreógrafa Carmen Jorge em 2002 com o interesse em pesquisa

híbrida de linguagens cênicas, principalmente dança contemporânea, e também para atender as necessidades da

companhia independente PIP Pesquisa em Dança. Está sediada em Curitiba e, atualmente, coordena projetos artísticos de

vários segmentos. 

Entre os últimos trabalhos da Arco, estão a elaboração, direção e produção dos projetos: "CLOUDS", solo contemplado pelo

projeto O Boticário na Dança 2015 e convidado para a Mostra Novos Repertórios (PR) e Mostra Modos de Existir no SESC

Santo Amaro; "Quero ter esta fé", solo apresentado em Nova Iorque; "Bolsa Funarte Residência em Artes Cênicas" de 2010

(Brasil/NYC); e "Procultura/Espaço Cênico PIP Galeria", da PIP Pesquisa em Dança em 2011/2012. A produtora também

participou do Channel Sul ? Dança Latino Americana em Nova Iorque, com o espetáculo "3Mg ? Gingaestética" da

companhia PIP; e do festival Fabbrica Europa na Itália.  

Ficha Técnica ? S Forms 

Direção Musical: Édi Marques 

Direção Artística, Coreografia e Figurino: Carmen Jorge 

Direção Vocal: Edith de Camargo 

Bailarina Convidada: Malki Pinsag 

Elenco: Rosana Stavis, Helen Tormina, Michelle Pucci, Lilian Marchiori, e também Ana Caroline Oliveira, Carmela Ferraz,

Renata Melão e Thaisa Marques 

Intervenção Sonora: Vadeco 

Iluminação: Wagner Correa 

Produção: Bia Reiner e Arco Produções Artísticas 

Assessoria de Comunicação e Imprensa: Luciana Melo 

Arte Gráfica: Pablito Kucarz 

Fotos: Leandro Taques 

Vídeo: Alan Raffo 

Serviço: 

S Forms 

Pesquisa/Performance de movimento e som 

Local: Teatro Positivo ? Pequeno Auditório 

Endereço: R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300. Campo Comprido. Curitiba-PR. CEP 81280-330 

Datas: 21, 22 e 23 de julho - De sexta a domingo 

Horários: 19h30 e 21h00 

Ingressos: R$ 15,00 e 7,50 (meia)  

Assinantes Clube Gazeta do Povo ganham 50% de desconto para compra de um par de ingressos. 

Venda: somente em dinheiro, direto no teatro.  

A bilheteria abre uma hora antes do espetáculo. 

Lotação: 60 pessoas 

Duração: 25 minutos  

Classificação Indicativa: Livre 

Usuários Cabify com o código SFORMS ganham 40%OFF em 2 corridas com destino ou origem no Teatro Positivo. 

Transporte gratuito até o teatro por van: saída 18h50 e 20h20, em frente ao Guaíra na Rua Conselheiro Laurindo. Sujeito à

lotação. 

Informações e reservas por WhatsApp: 41 99235-4389 

Visite @SForms.espetaculo no Facebook. 

Website: https://www.facebook.com/SForms.espetaculo

Broadcast  

DESTAQUES NA IMPRENSA INTERNET
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HOME (HTTP://WWW.JORNALACENA.COM.BR) CINEMA (HTTP://WWW.JORNALACENA.COM.BR/CATEGORY/CINEMA/)

MÚSICA (HTTP://WWW.JORNALACENA.COM.BR/CATEGORY/MUSICA/) TEATRO (HTTP://WWW.JORNALACENA.COM.BR/CATEGORY/TEATRO/)

TURISMO (HTTP://WWW.JORNALACENA.COM.BR/CATEGORY/TURISMO/) TV (HTTP://WWW.JORNALACENA.COM.BR/CATEGORY/TV/)

GASTRONOMIA (HTTP://WWW.JORNALACENA.COM.BR/CATEGORY/GASTRONOMIA/)

EXPOSIÇÃO (HTTP://WWW.JORNALACENA.COM.BR/CATEGORY/EXPOSICAO/) SHOW (HTTP://WWW.JORNALACENA.COM.BR/CATEGORY/SHOW/)



S Form coloca artistas e público no palco para desconstruir a obra de
Schafer
 14 de julho de 2017 (http://www.jornalacena.com.br/s-form-coloca-artistas-e-publico-no-palco-para-desconstruir-a-obra-
de-schafer/)  admin (http://www.jornalacena.com.br/author/admin/)

 

Espetáculo de arte contemporânea que explora corpo, movimento e som faz curta temporada de 21 a 23 de
julho noTeatro Positivo Pequeno Auditório

A subversão e a inventividade do trabalho do compositor, músico e artista plástico Murray Schafer, dão o tom da
pesquisa multiartes inédita envolvida na criação de S Forms.O espetáculo não é um musical no sentido
tradicional, mas sim uma performance contemporânea que explora relações entre som, corpo e movimento
com a construção de paisagens sonoras e corporais. É uma obra potente, porém delicada, inspirada na
composição “Snowforms” e coreografada para nove artistas mulheres dividirem o palco com o público,
proporcionando uma relação íntima de apreciação de detalhes. A temporada acontece de 21 a 23 de julho de
2017,com ingressos populares.

A proposta de S Forms partiu de uma pesquisa aberta que resultou em uma obra autoral, rica em imagens,
ruídos e sensações. O projeto nasceu de um intercâmbio entre aulas de corpo de Carmen Jorge e de voz de Edith
de Camargo. A curiosidade sobre as habilidades complementares,presentes no canto e na dança,ganhou força
durante um espetáculo que reuniu as duas. Em seguida, Édi Marques apresentou o trabalho de Murray Schafer
para Carmen, a qual lançou a proposta inédita para o trio:criar uma nova obra, com alto nível de exigência, onde
bailarinas cantam, cantoras dançam e atrizes cantam e dançam.

A direção, a coreografia e os figurinos são de Carmen Jorge. A profissional é uma das mais atuantes no Brasil,
dirige a companhia PIP, é professora da UFPR, traz no currículo vários prêmios e também trabalhos
apresentados na Itália e em Nova Iorque. Recentemente assinou as coreografias do espetáculo “Guernica”com
direção de Laura Haddad,da peça “Salomé” com texto de Fausto Fawcett, do show da cantora Rafa Gomes
(finalista do The VoiceKids), e do musical “O Grande Sucesso” com o ator e músico Alexandre Nero.

A regência é de Édi Marques, especialista em Coros Infantis e Juvenis pela Fundación Schola Cantorum de
Venezuela e em Direção de Corospela Universidad Simón Bolivar,que foi assistente de regência e direção
musical do Coro e Orquestra do HSBC e já regeu o Coral infantil da UFPR.

Edith de Camargo responde pela preparação vocal. Reconhecida por sua produção autoral, bem como pela
composição de trilhas sonoras e por codirigir o grupo Wandula, Edith é compositora, pianista, arranjadora,
vocalista,professora de canto e acordeonista.Já foi premiada diversas vezes e entre seus últimos trabalhos estão
as peças“Lovlovlov”, “Contos de Nanook”, e“O Grande Sucesso”.

Fora o trio principal de criadores, a equipe também conta com Vadeco Schettininas interferências sonoras. O
profissional tem um vasto portfólio onde se destacam as trilhas e sonoplastias para cinema, teatro, dança e
seriados de TV no Brasil e exterior.

O traço mais peculiar de S Forms, seu caráter experimental, ultrapassou o trabalho criativo coletivo e se fez
presente até na busca pelas nove integrantes, levando a equipe a lidar com o imprevisível. “Muitos artistas da
voz só cantam parados e existe uma certa tradição nisso. Mas nós queremos ver os resultados de um corpo que
emite som em movimento, quais soluções ele encontra.O teste foi difícil, é algo inédito em Curitiba. Tivemos
atrizes, cantoras populares, cantora eruditas e bailarinas, o que nos permitiu ousar nas escolhas”, afirma C.
Jorge.

S Forms é uma realização da Arco Produções Artísticas Ltda, incentivo do Grupo Positivo e apoio de Centro
Cultural Teatro Guaíra, Cabify, BDrops TV e UniFM. Projeto realizado com o apoio do Programa de Apoio e
Incentivo à Cultura – Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba.

Sobre a Arco Produções Artísticas:

   0
FLARES 0 0

NOTÍCIAS RECENTES

S Form coloca artistas e público no palco para
desconstruir a obra de Schafer
(http://www.jornalacena.com.br/s-form-
coloca-artistas-e-publico-no-palco-para-
desconstruir-a-obra-de-schafer/)

21º Festival Espetacular de Teatro de Bonecos
começa dia 17 de julho
(http://www.jornalacena.com.br/21o-festival-
espetacular-de-teatro-de-bonecos-comeca-
dia-17-de-julho/)

Rodrigo Teaser estrela tributo ao Rei do Pop
em Curitiba
(http://www.jornalacena.com.br/rodrigo-
teaser-estrela-tributo-ao-rei-do-pop-em-
curitiba/)

MOSTRA FÉRIAS NO PORTÃO
(http://www.jornalacena.com.br/mostra-
ferias-no-portao/)

Kiev Ballet traz 150 anos de história para
Curitiba (http://www.jornalacena.com.br/kiev-
ballet-traz-150-anos-de-historia-para-curitiba/)

VÍDEO DO DIA

()

Conto do São Francisco - Cactos
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Espetáculo de arte contemporânea que explora corpo, movimento e som faz curta temporada de 21 a 23 de
julho noTeatro Positivo Pequeno Auditório

Cont

DESTAQUES NA IMPRENSA INTERNET



Clipping S Forms
Julho de 2017 

31/07/2017 Em Cartaz » S Forms

http://www.emcartaz.net/danca/s-forms/ 1/2

CURITIBA seg 31 jul 2017 ACOMPANHE: Curtir 1,9 mil Compartilhar

DANÇA
17 DE JULHO DE 2017 / POR TAMIE ONO LOR

S Forms

Espetáculo de arte contemporânea que explora corpo, movimento e som faz curta temporada de 21 a 23 de julho no Teatro Positivo Pequeno Auditório. S
Forms foi criado a partir de pesquisa do artista plástico Murray Schafer.

 O espetáculo não é um musical no sentido tradicional, mas sim uma performance contemporânea que explora relações entre som, corpo e movimento com a
construção de paisagens sonoras e corporais. É uma obra potente, porém delicada, inspirada na composição “Snowforms” e coreografada para nove artistas
mulheres dividirem o palco com o público, proporcionando uma relação íntima de apreciação de detalhes. O projeto nasceu de um intercâmbio entre aulas de
corpo de Carmen Jorge e de voz de Edith de Camargo. A curiosidade sobre as habilidades complementares, presentes no canto e na dança, ganhou força
durante um espetáculo que reuniu as duas. Em seguida, Édi Marques apresentou o trabalho de Murray Schafer para Carmen, a qual lançou a proposta inédita
para o trio: criar uma nova obra, com alto nível de exigência, onde bailarinas cantam, cantoras dançam e atrizes cantam e dançam.

(Crédito: Leandro Taques)

Serviço
 S Forms
 Data: De 21 a 23/07/2017

 Horário: De sexta a domingo, às 19h30 e 21h00
 Local: Teatro Positivo – Pequeno Auditório (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido)

 Ingressos: R$ 15,00 e 7,50 (meia)

Compartilhar Twittar +1

@miezinha Tamie Ono Lor

Tamie Ono Lor
Tamie é jornalista e possui especialização em Novas Tecnologias da Comunicação. Ela está sempre querendo absorver um pouco do mundo que a cerca,
de preferência com uma câmera na mão. A oriental respira cultura e seu trabalho é também sua diversão.

MÚSICA TEATATATATATRO CINEMAAAAAAAAAAAA BARES E BALADAS GASTRONOMIA ARTTES DANÇA INFAFAFAAFAFANTIL LITERATATATATATURA VAVAVAARRRRRRIEDADES
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TO P  V I E W E X P E D I E N T E A N U N C I E E D I ÇÕ E S  A N T E R I O R E S CO N TATO buscar  

EST I LOS GENTE GASTRONOMIA VIAGENS A&D CULTURA VÍDEOS

TOP VIEW EXPEDIENTE ANUNCIE EDIÇÕES ANTERIORES CONTATO

DESTAQUES Inspire-se nestas ideias ... Navio de luxo faz roteiro ... TOP Talk apresenta Leonardo ... Os melhores perfumes importados ... Onde comer fondue em Curitiba

Tweetar 0Share

TOPVIEW > EVENTOS

Cantora Rosa Passos, que apresenta show em homenagem a Tom Jobim entre os dias 21 e 23
de julho. (Foto: Mirna Módolo)

CONFIRA OS EVENTOS DA SEMANA
A TOPVIEW te conta quais são os principais eventos que acontecem durante a
semana em Curitiba

Publicado em 17 de julho de 2017

 Segunda-feira (17/07)
– Será transmitido no Espaço Itaú de Cinema, ao vivo e gratuitamente, o seminário
“Avenida Paulista: Novos Projetos, Novos Rumos”, com os arquitetos Kengo Kuma,
Vinícius Andrade e Marcelo Morettin. O seminário será realizado das 14h às 18h no
Itaú Cultural em São Paulo e transmitido em tempo real para Curitiba e outras seis
cidades, permitindo que o público participe e faça perguntas. O evento contará
também com um debate com diversos gestores dos centros culturais da Avenida
Paulista. Para participar, é preciso apenas preencher uma inscrição.

POPULARES ÚLTIMOS

CONFIRA OS EVENTOS DA
SEMANA
A TOPVIEW te conta quais são os
principais eventos ...

CARTA ABERTA DO
PUBLISHER, MARCUS YABE
Crianças simbolizam renovação,
novas aventuras. ...

NOVOS TABUS INFANTIS:
COMO ABORDÁ-LOS COM ...
Especialistas de diversas áreas
recomendam como explicar ...

ROBERTO PARMEGGIANI E A
IMPORTÂNCIA DA LEITURA ...
Em entrevista exclusiva, o
pedagogo italiano Roberto ...

CONFIRA OS EVENTOS DA SEMANA
A TOPVIEW te conta quais são os
principais eventos que acontecem durante a
semana em Curitiba

Compartilhar 58

CONFIRA OS EVENTOS DA
SEMANA
A TOPVIEW te conta quais são os
principais eventos ...

CARTRTR ATAT ABERTRTR ATAT DO
PUBLISHER, MARCUS YAYAY BE
Crianças simbolizam renovação,
novas aventuras. ...

NOVOS TATAT BUS INFAFAF NTIS:
COMO ABORDÁ-LOS COM ...
Especialistas de diversas áreas
recomendam como explicar ...

ROBERTRTR O PAPAP RMEGGIANI E A
IMPORTRTR ÂNCIA DA LEITURA ...
Em entrevista exclusiva, o
pedagogo italiano Roberto ...

18/07/2017
Confira os eventos da semana - TOPVIEW TOPVIEW

http://topview.com.br/materia/confira-os-eventos-da-semana/
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– 21º Festival Espetacular de Teatro de Bonecos. Serão 30 apresentações com

companhias de todo o Brasil. Os espetáculos no Glauco de Sá Brito, Teatro Zé Maria

e Dr. Botica, têm entrada no valor de R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia). Haverá

também apresentações gratuitas no Salão de Exposição do Teatro Guaíra, na

Biblioteca Pública do Paraná e no Hospital Pequeno Príncipe. Confira

a programação do festival.

– O Pequeno Auditório do Teatro Positivo recebe S Forms, novo espetáculo de

dança contemporânea e música alternativa da coreógrafa Carmen Jorge. Inspirado na

obra Schafer, o espetáculo conta com 8 cantoras e dançarinas, mais a bailarina Malk

Pinsag, além de nome na equipe como o regente Édi Marques, a compositora Edith

de Camargo, e o músico Vadeco. As apresentações são às 19h30 e às 21h, e as

entradas custam R$ 15,00 (inteira) e R$ 7,50 (meia), podendo ser compradas direto

no teatro uma hora antes do espetáculo, somente em dinheiro.

Sábado (22/07)

– A musicista Cida Elizabeth Rech apresenta-se das 19h às 21h no Shopping

Curitiba como parte do Menu Musical de julho. As apresentações são gratuitas e

acontecem no espaço Largo Curitiba.

– Roteiro especial do Tour Curitidoce, de doces feitos com churros e doce de leite. O

passeio começa às 15h e será feito de van, que levará os participantes a confeitarias

que fazem doces e sobremesas nesses sabores. O investimento é de R$ 70,00.

– Show de Rosa Passos na CAIXA Cultural, às 18h e às 21h, em homenagem aos 90

anos de Tom Jobim. Conhecida internacionalmente por suas interpretações das

canções do compositor, a cantora apresenta-se junto com Lula Galvão (violão),

Paulo Paulelli (baixo acústico) e Celso de Almeida (bateria). As entradas custam R$

20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia, e podem ser comprados na bilheteria da CAIXA

Cultural.

– Acontece o DUM DAY VII, no Museu Oscar Niemeyer. O festival contará com 80

rótulos de cervejas artesanais e opções gastronômicas, 22 delas da própria DUM,

entre elas sua famosa cerveja Petroleum. Todas as cervejas serão servidas em doses

de 150ml no copo exclusivo do evento, que está incluso no valor do ingresso junto

com a primeira dose do lanlamento 3 e Meio. Ingressos antecipados podem ser

comprados aqui.

– 21º Festival Espetacular de Teatro de Bonecos. Serão 30 apresentações com

companhias de todo o Brasil. Os espetáculos no Glauco de Sá Brito, Teatro Zé Maria

e Dr. Botica, têm entrada no valor de R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia). Haverá

também apresentações gratuitas no Salão de Exposição do Teatro Guaíra, na

Biblioteca Pública do Paraná e no Hospital Pequeno Príncipe. Confira

a programação do festival.

– O Pequeno Auditório do Teatro Positivo recebe S Forms, novo espetáculo de

dança contemporânea e música alternativa da coreógrafa Carmen Jorge. Inspirado na

obra Schafer, o espetáculo conta com 8 cantoras e dançarinas, mais a bailarina Malk

Pinsag, além de nome na equipe como o regente Édi Marques, a compositora Edith

de Camargo, e o músico Vadeco. As apresentações são às 19h30 e às 21h, e as

entradas custam R$ 15,00 (inteira) e R$ 7,50 (meia), podendo ser compradas direto

no teatro uma hora antes do espetáculo, somente em dinheiro.

Domingo (23/07)
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 (https://www.facebook.com/euamocuritiba.com.br/) 

(https://www.instagram.com/euamocuritiba.com.br/)  (https://plus.google.com/106513717164075424101?

hl=pt_br/)  (https://www.youtube.com/channel/UC7HunF8hqmO4H6VuoY4co0w)



(http://www.euamocuritiba.com.br/)

Cutucada Cultural – estreia de doc, festivais de teatro, exposições e
muito mais.

Cutucada perfomática

Performance contemporânea e interativa explora os sons de um corpo em
movimento 

O Pequeno Auditório do Teatro Positivo

recebe  S Forms Pesquisa/Performance de

movimento e som e coloca artistas e público

no palco para desconstruir a obra de Murry

Shafer.

O espetáculo não é um musical no sentido

tradicional, mas sim uma performance

contemporânea que explora relações entre som, corpo e movimento com a construção de paisagens sonoras e

corporais. Inspirada na composição “Snowforms” e coreografada para nove artistas mulheres dividirem o palco

com o público, S Forms tem como traço mais peculiar seu caráter experimental, resultando no alto nível de

exigência, onde bailarinas cantam, cantoras dançam e atrizes cantam e dançam.

A direção, a coreogra�a e os �gurinos são de Carmen Jorge. A regência é de Édi Marques, e Edith de Camargo

responde pela preparação vocal. Fora o trio principal de criadores, a equipe também conta com Vadeco Schettini

nas interferências sonoras.  

S Forms é uma realização da Arco Produções Artísticas.  

Serviço: 
S Forms Pesquisa/Performance de movimento e som 
Local: Teatro Positivo – Pequeno Auditório –  R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza,
5300 C. Comprido. 
Datas: 21, 22 e 23 de julho 
Horários: De sexta a domingo às 19h30 e 21h00 
Ingressos: R$ 15,00 e 7,50 (meia). Venda somente em dinheiro, direto no teatro.  
Usuários Cabify com o código SFORMS ganham 40%OFF  
em 2 corridas com destino ou origem no Teatro Positivo. 
Transporte gratuito até o teatro por van 
Informações e reservas por WhatsApp: 41 99235-4389

____________________________________________________________

Cutucada de festival

21

JUL
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31 de julho de 2017
  Cadastre-se

   Esqueceu sua senha?
  Cadastre-se
  Esqueceu

 Manter conectado

Deu a louca na
Branca

Contos de
Nanook

S Forms

Ouve-me com
o teu corpo
inteiro

Tributo a
Tchaikovsky

 Show: Telas -
Companhia Nós da
Dança

 Show: Solo Música -
Nei Lisboa

 Show: Nando Cordel
- Grandes Sucessos

 Show: Samba de
Bamba - Tomaz
Miranda
 

 

Bar
 Layout

Bar
 Bossa Bar

Exposição
 Moje Babuszki

 

Tweet

(ver mais detalhes)

(ver mais detalhes)

S Forms

Classificação: Livre

Duração: 25 minutos

Sforms, inspirado na obra Schafer, é um mergulho na dança contemporânea e
música alternativa, uma pesquisa de sons, ruídos, vozes, em uma tessitura sonora
com interferências sonoras feitas ao vivo. O elenco conta com 8 cantoras e
dançarinas, mais a bailarina Malk Pinsag (integrante do Ballet Guaíra até fevereiro
deste ano). A equipe de criadores deste espetáculo conta com grandes nomes como
a coreógrafa Carmen Jorge; o regente Édi Marques; a compositora, atriz e cantora
Edith de Camargo; e o músico, compositor e sound designer de atuação internacional
Vadeco.

Datas e horários

Teatro Positivo - Pequeno Auditório

 21/07/2017
Horários
19h30 | 21h00

Preço

Ingressos: R$ 15,00 e 7,50 (meia)
Assinantes Clube Gazeta do Povo ganham 50% de
desconto para compra de um par de ingressos.

Mais informações

Usuários Cabify com o código SFORMS ganham 40%OFF
em 2 corridas com destino ou origem no Teatro Positivo.
Transporte gratuito até o teatro por van: saída 18h50 e 20h20,
em frente ao Guaíra na Rua Conselheiro Laurindo. Sujeito à lotação.
Informações e reservas por WhatsApp: 41 99235-4389

 22/07/2017
Horários
19h30 | 21h00

 23/07/2017
Horários
19h30 | 21h00

Comentários

  Entregando agora

 Oriental
 Yakifast

Contemporânea
 Tartine

 Temático
 Taco el Pancho

Uruguaio
 La Chiviteria

Atrações de férias para
todas as idades na Rock &
Ribs Steakhouse

Cooldown: Curitiba agora
tem empreendimento com
experiência completa em E-
Sports

 Circuito de atividades na
Casa da Árvore do Shopping
Estação

 Solar do Rosário promove
curso gratuito sobre a História
da Arte do Paraná

 

 

 

 10ª edição da Mostra Novos Repertórios 
 

 

+ Veja todas as notícias

 

Curtir 0

Você e outros 183 amigos curtiram isso

Descubra Curitiba
58.940 curtidas

Curtiu Cadastre-se
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Espetáculo estreia em Curitiba inspirado na obra
de Murray Schafer

INÍCIO  ENTRETENIMENTO  CULTURA  Artistas e público no palco para desconstruir a obra de
Schafer em performance inédita

Artistas e público no palco para
desconstruir a obra de Schafer em
performance inédita

ESPETÁCULO DE ARTE CONTEMPORÂNEA QUE EXPLORA CORPO, MOVIMENTO E SOM FAZ CURTA
TEMPORADA DE 21 A 23 DE JULHO NO TEATRO POSITIVO PEQUENO AUDITÓRIO

 17/07/2017   Luciana Melo   Cultura, Entretenimento

A subversão e a inventividade do trabalho do compositor, músico e artista plástico Murray Schafer, dão
o tom da pesquisa multiartes inédita envolvida na criação de S Forms. O espetáculo não é um musical
no sentido tradicional, mas sim uma performance contemporânea que explora relações entre som,
corpo e movimento com a construção de paisagens sonoras e corporais. É uma obra potente, porém
delicada, inspirada na composição “Snowforms” e coreografada para nove artistas mulheres dividirem
o palco com o público, proporcionando uma relação íntima de apreciação de detalhes. A temporada
acontece de 21 a 23 de julho de 2017, com ingressos populares.

A proposta de S Forms partiu de uma pesquisa aberta
que resultou em uma obra autoral, rica em imagens,
ruídos e sensações. O projeto nasceu de um
intercâmbio entre aulas de corpo de Carmen Jorge e
de voz de Edith de Camargo. A curiosidade sobre as
habilidades complementares, presentes no canto e na
dança, ganhou força durante um espetáculo que
reuniu as duas. Em seguida, Édi Marques apresentou o
trabalho de Murray Schafer para Carmen, a qual
lançou a proposta inédita para o trio: criar uma nova
obra, com alto nível de exigência, onde bailarinas
cantam, cantoras dançam e atrizes cantam e dançam.

A direção, a coreograa e os gurinos são de Carmen
Jorge. A prossional é uma das mais atuantes no
Brasil, dirige a companhia PIP, é professora da UFPR,
traz no currículo vários prêmios e também trabalhos
apresentados na Itália e em Nova Iorque. Recentemente assinou as coreograas do espetáculo
“Guernica” com direção de Laura Haddad, da peça “Salomé” com texto de Fausto Fawcett, do show da
cantora Rafa Gomes (nalista do The Voice Kids), e do musical “O Grande Sucesso” com o ator e músico
Alexandre Nero.

A regência é de Édi Marques, especialista em Coros Infantis e Juvenis pela Fundación Schola Cantorum
de Venezuela e em Direção de Coros pela Universidad Simón Bolivar, que foi assistente de regência e
direção musical do Coro e Orquestra do HSBC e já regeu o Coral infantil da UFPR.

Edith de Camargo responde pela preparação vocal. Reconhecida por sua produção autoral, bem como
pela composição de trilhas sonoras e por codirigir o grupo Wandula, Edith é compositora, pianista,
arranjadora, vocalista, professora de canto e acordeonista. Já foi premiada diversas vezes e entre seus
últimos trabalhos estão as peças “Lovlovlov”, “Contos de Nanook”, e “O Grande Sucesso”.

Fora o trio principal de criadores, a equipe também conta com Vadeco Schettini nas interferências
sonoras. O prossional tem um vasto portfólio onde se destacam as trilhas e sonoplastias para cinema,
teatro, dança e seriados de TV no Brasil e exterior.

O traço mais peculiar de S Forms, seu caráter experimental, ultrapassou o trabalho criativo coletivo e
se fez presente até na busca pelas nove integrantes, levando a equipe a lidar com o imprevisível.
“Muitos artistas da voz só cantam parados e existe uma certa tradição nisso. Mas nós queremos ver os
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02/08/2017 Artistas e público no palco para desconstruir a obra de Schafer em performance inédita – Paranashop
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S Forms com Rosana Stavis, Helen Tormina,
Michelle Pucci, Lilian Marchiori, Ana Caroline
Oliveira, Carmela Ferraz, Renata Melão, Thaisa
Marques e Vadeco

Fotos Leandro Taques

resultados de um corpo que emite som em movimento,
quais soluções ele encontra. O teste foi difícil, é algo
inédito em Curitiba. Tivemos atrizes, cantoras populares,
cantora eruditas e bailarinas, o que nos permitiu ousar
nas escolhas”, arma C. Jorge.

S
Forms
é uma
realizaç
ão da
Arco
Produç
ões
Artística
s Ltda,
incentiv
o do
Grupo
Positivo
e apoio
de
Centro Cultural Teatro Guaíra, Cabify, BDrops TV e UniFM. Projeto realizado com o apoio do Programa
de Apoio e Incentivo à Cultura – Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba.

 

Sobre a Arco Produções Artísticas:

A Arco Produções Artísticas foi fundada pela bailarina e coreógrafa Carmen Jorge em 2002 com o
interesse em pesquisa híbrida de linguagens cênicas, principalmente dança contemporânea, e também
para atender as necessidades da companhia independente PIP Pesquisa em Dança. Está sediada em
Curitiba e, atualmente, coordena projetos artísticos de vários segmentos.

Entre os últimos trabalhos da Arco, estão a elaboração, direção e produção dos projetos: “CLOUDS”,
solo contemplado pelo projeto O Boticário na Dança 2015 e convidado para a Mostra Novos
Repertórios (PR) e Mostra Modos de Existir no SESC Santo Amaro; “Quero ter esta fé”, solo apresentado
em Nova Iorque; “Bolsa Funarte Residência em Artes Cênicas” de 2010 (Brasil/NYC); e
“Procultura/Espaço Cênico PIP Galeria”, da PIP Pesquisa em Dança em 2011/2012. A produtora também
participou do Channel Sul – Dança Latino Americana em Nova Iorque, com o espetáculo “3Mg –
Gingaestética” da companhia PIP; e do festival Fabbrica Europa na Itália.

 

Ficha Técnica – S Forms

Direção Musical: Édi Marques. Direção Artística, Coreograa e Figurino: Carmen Jorge. Direção Vocal:
Edith de Camargo. Bailarina Convidada: Malki Pinsag. Elenco: Rosana Stavis, Helen Tormina, Michelle
Pucci, Lilian Marchiori, e também Ana Caroline Oliveira, Carmela Ferraz, Renata Melão e Thaisa
Marques. Intervenção Sonora: Vadeco. Iluminação: Wagner Correa. Produção: Bia Reiner e Arco
Produções Artísticas. Assessoria de Comunicação e Imprensa: Luciana Melo. Arte Gráca: Pablito
Kucarz. Fotos: Leandro Taques. Vídeo: Alan Ra�o.

Serviço:

S Forms

Pesquisa/Performance de movimento e som

Local: Teatro Positivo – Pequeno Auditório

Endereço: R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300. Campo Comprido. Curitiba-PR CEP 81280-
330

 

Datas: 21, 22 e 23 de julho – De sexta a domingo

Horários: 19h30 e 21h00

Ingressos: R$ 15,00 e 7,50 (meia)

Assinantes Clube Gazeta do Povo ganham 50% de desconto para compra de um par de ingressos.

Venda: somente em dinheiro, direto no teatro. A bilheteria abre uma hora antes do espetáculo.

 

Classicação Indicativa: Livre

 

Usuários Cabify com o código SFORMS ganham 40%OFF em 2 corridas com destino ou origem no
Teatro Positivo.

Transporte gratuito até o teatro por van: saída 18h50 e 20h20, em frente ao Guaíra na Rua
Conselheiro Laurindo. Sujeito à lotação.

Informações e reservas por WhatsApp: 41 99235-4389

 

Compartilhe isso:
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01/08/2017 S Forms - Espetáculo performance de movimento e som | evento | Curitiba
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 21. Julho 2017 - 19:30 Teatro Positivo - Pequeno Auditório, Curitiba (https://b…

S Forms - Espetáculo performance de movimento e
som | Teatro Positivo - Pequeno Auditório | Sexta,
21. Julho 2017

S FORMS COLOCA ARTISTAS E PÚBLICO NO PALCO PARA
DESCONSTRUIR A OBRA DE SCHAFER EM PERFORMANCE
INÉDITA 
 
A subversão e a inventividade do trabalho do compositor,
músico e artista plástico Murray Schafer, dão o tom da
pesquisa multiartes inédita envolvida na criação de S
Forms. O espetáculo não é um musical no sentido
tradicional, mas sim uma performance contemporânea que
explora relações entre som, corpo e movimento com a
construção de paisagens sonoras e corporais. É uma obra
potente, porém delicada, inspirada na composição
“Snowforms” e coreografada para nove artistas mulheres
dividirem o palco com o público, proporcionando uma
relação íntima de apreciação de detalhes. A temporada
acontece de 21 a 23 de julho de 2017, com ingressos
populares (R$ 15, e R$7,50 meia).  
 
A proposta de S Forms partiu de uma pesquisa aberta que
resultou em uma obra autoral, rica em imagens, ruídos e
sensações. O projeto nasceu de um intercâmbio entre
aulas de corpo de Carmen Jorge e de voz de Edith de
Camargo. A curiosidade sobre as habilidades
complementares, presentes no canto e na dança, ganhou
força durante um espetáculo que reuniu as duas. Em
seguida, Édi Marques apresentou o trabalho de Murray
Schafer para Carmen, a qual lançou a proposta inédita para
o ****: criar uma nova obra, com alto nível de exigência,
onde bailarinas cantam, cantoras dançam e atrizes cantam
e dançam.  
 
A direção, a coreogra�a e os �gurinos são de Carmen Jorge.
A regência é de Édi Marques, e Edith de Camargo responde
pela preparação vocal. Fora o **** principal de criadores, a
equipe também conta com Vadeco Schettini nas
interferências sonoras.  
 
O traço mais peculiar de S Forms, seu caráter experimental,
ultrapassou o trabalho criativo coletivo e se fez presente
até na busca pelas nove integrantes, levando a equipe a
lidar com o imprevisível. “Muitos artistas da voz só cantam
parados e existe uma certa tradição nisso. Mas nós
queremos ver os resultados de um corpo que emite som
em movimento, quais soluções ele encontra. O teste foi
difícil, é algo inédito em Curitiba. Tivemos atrizes, cantoras
populares, cantora eruditas e bailarinas, o que nos
permitiu ousar nas escolhas”, a�rma C. Jorge. 
 
S Forms é uma realização da Arco Produções Artísticas
Ltda, incentivo do Grupo Positivo e apoio de Centro
Cultural Teatro Guaíra, Cabify, BDrops TV e UniFM. Projeto
realizado com o apoio do Programa de Apoio e Incentivo à
Cultura - Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura
Municipal de Curitiba. 
 
Ficha Técnica – S Forms 

Teatro Positivo - Pequeno Auditório
(https://br.eventbu.com/local/teatro-
positivo-pequeno-
auditorio/1428091)
Curitiba (/curitiba)

(https://br.eventbu.com/local/teatro-
positivo-pequeno-auditorio/1428091)

 100 pessoas que frequentam

 Organizador: S Forms

(/organizer/curitiba/s-forms-espetaculo-
performance-de-movimento-e-som/4746466)

21. Julho 2017 - 19:30, Curitiba (/local/teatro-
positivo-pequeno-auditorio/1428091) - S
Forms - Espetáculo performance de
movimento e som (/curitiba/s-forms-
espetaculo-performance-de-movimento-e-
som/4746466) na facebook.

Brazil
Curitiba
5300 Rua Prf. Pedro Viriato Parigot
de Souza
81350-150

S Forms - Espetáculo performance de movimento e som | Curitiba (/curitiba/s-forms-espetaculo-performance-
de-movimento-e-som/4746466)

S Forms - Espetáculo performance de movimento e
som | Teatro Positivo - Pequeno Auditório | Sexta,
21. Julho 2017

Teatro Positivo - Pequeno
(https://br.eventbu.com/lo
positivo-pequeno-


