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TITULO DA PROPOSTA – MÁCULA, A MARCA DA IMPUREZA
Performance cênica, dirigida e executada por mulheres, que nasceu de um estudo
investigativo de teatro e as suas potencialidades com o corpo. Usa poesia como forma de
denunciar as mazelas sofridas pelas mulheres. Buscamos fugir dos estereótipos do teatro
tradicional, sem preocupação com linearidade e cronologia temporal , as falas do texto original
foram reduzidas na montagem da peça por entendermos que não eram necessárias palavras
para compreensão da ideia, deixando em aberto possibilidades de interpretação do público
em geral e explorando sua memória afetiva, trabalhando o sentimento de empatia pelas dores
femininas. Mácula se apropria de espaços urbanos, pouco explorados, busca a intensidade das
cores escuras e a aproximação com quem o assiste através da itinerancia. Com uma estética
“suja” e um tanto quanto “esquizofrênica”, Mácula aborda a dor que permeia o feminino.
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS
Segundo TELLES, Narciso (2005, p. 41, 42) “A pós-modernização também foi capaz de
redimensionar, especialmente, práticas culturais específicas que lhe eram associadas, tais
como: a revitalização de áreas centrais e de frentes d’água; o desenvolvimento de polos
artísticos e culturais; a expansão do setor de serviços além da reocupação, restauração e
revalorização de áreas urbanas obsoletas, degradadas ou deterioradas.” Sendo Assim,
queremos propor um resgate da memória afetiva dos moradores do Buritis, por meio de nossa
história, buscar um olhar mais a fundo para o cenário escolhido. Trazer a tona recordações que
reconectem os indivíduos ao espaço. Seria uma forma poética e simplista de lembrar que uma
cidade não é feita somente do conjunto de ruas, praças, prédios e avenidas. É necessário um
olhar mais atento, quase genuíno, aos detalhes e histórias que nos trouxeram até aqui.
Buscamos, através da interação com a rua, palafitas e transeuntes, uma reflexão onírica
comparando a arquitetura frontal (belo, habitável, estético, imaculado) e posterior (destroços,
sujo, mesmice, despreocupação, esquizofrenia) com a realidade social, focando para a
natureza que resiste ao caos, a destruição, levando isso como materialização da resistência.
Um dos focos também é transformar esse espaço que mesmo com tanto potencial é
descartado e marginalizado.
O Brasil tem a quinta maior taxa de feminicídio do mundo, segundo dados da OMS
(Organização Mundial da Saúde). As violências contra mulheres são naturalizadas há séculos e
fazem parte da herança patriarcal e social de país colônia. Com base em brutal informação
torna-se urgente e necessária ações efetivas e debates sobre políticas públicas direcionadas a
esse público. O grupo leva a questão para as ruas em formato de denúncia e se abrindo como
ponto de acolhimento entre mulheres. Ocupamos os espaços, interagindo e respeitando suas
especificidades. Em contrapartida a crueza da realidade e ao desconforto inerente na
intervenção , é incluída de forma poética um retorno as praticas femininas ancestrais por meio
de símbolos ritualísticos. As relações entre mulheres são tratadas como sagradas e um
lembrete de que não estamos sós e não seremos silenciadas.
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É necessário desmistificar a ideia de que arte boa precisa ser apresentada em lugares fechados
específicos e vendida sob altos custos. Somos motivados pelas possibilidades latentes e lúdicas
do uso de espaços abertos alternativos, ressignificando e recuperando o sentido de público e
tomando o nosso direito à cidade. As performers estarão em movimento constante fazendo
com que os espectadores se movam também ao longo da ação, causando assim uma catarse
com o rompimento do trajeto cotidiano e abrindo possibilidades até então desconhecidas,
tornando-os figuras importantes dentro da narrativa. Acreditamos na nossa arte como
potência de transformação social dentro da comunidade.
Escolhemos a palafita esbelta, inicialmente por preocupação técnica para execução da
performance, já que tem um portão de fácil acesso às ruas e calçadas, pensando também na
acessibilidade do público, pois se trata de uma intervenção itinerante, onde as atrizes vão em
busca do transeunte. Usaremos o portão como uma alusão de quem passa tem a perspectiva
de que está assistindo de fora o que está acontecendo dentro de casa. É um pedido de
socorro, os vizinhos estão ouvindo. Será que eles atenderão ao chamado? Ou em briga de
marido e mulher não se mete a colher?
Outra interação importante que queremos propor é para com a natureza resistente em meio
ao concreto, trazer um novo olhar acerca do natural que busca respirar em meio as brechas
daquilo que o oprime. Fazer o público repensar na geografia natural e sua vegetação, não é
necessário limpar ou deixar o espaço plano, é urgente se adequar ao natural e respeitar suas
necessidades.
ORÇAMENTO:
Objetos cênicos – Velas, incensos, flores, ervas aromáticas,altar médio de mdf, porta retrato,
estojo maquiagem, bonecas, utensílios domésticos, acessórios, sapato salto, prestobarba,
roupa intima, barbante, pisca pisca led:
R$ 250,00
Som:

R$ 500,00

Figurino e maquiagem :

R$ 500,00

Produtor:

R$ 2.500,00

Direção e elaboração do projeto

R$: 6.000,00

Cachê apresentação

R$

TOTAL
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6.000,00

R$ 15.750,00

