Cena de Teatro 2017
de 5 a 11 de agosto
Realizado em parceria do SESC São Caetano com a Escola de Teatro da Fundação das
Artes esse ano o festival foca sua programação nas mulheres realizadoras do teatro
contemporâneo, promovendo encontros com atrizes, dramaturgas, diretoras, técnicas
de luz, cenografia, figurino, trazendo um espaço complementar à formação em teatro,
bem como uma oportunidade de oferecer à comunidade de São Caetano reflexões
acerca do fenômeno teatral da atualidade.

PROGRAMAÇÃO
ESPETÁCULO "O Corpo da Mulher como Campo de Batalha"
ABERTURA DO FESTIVAL CENA DE TEATRO
05 DE AGOSTO, SÁBADO, ÀS 20h
TEATRO SANTOS DUMONT
Duas mulheres, Dorra (Camila Turim) e Kate (Patricia Pichamone), encontram-se num
hospital da OTAN em 1994. Estamos no fim da Guerra Bósnia, que foi o conflito mais
longo e sangrento em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Durante essa
guerra, o estupro foi usado com tática para destruição do inimigo étnico. Campos de
estupros foram instalados em escolas e igrejas, onde mulheres eram sistematicamente
estupradas. Muitas engravidavam e eram mantidas em cativeiro, tornando o aborto
impossível, até que gerassem um filho fruto da violência que sofreram. Em torno de
50.000 mulheres foram estupradas.
É nesse território político e íntimo que o texto do romeno Matéi Visniec explora os
limites entre o documental e a poesia. Através das duas personagens, a peça discute a
violência contra a mulher, o estupro como arma de guerra, os movimentos
extremistas, o aborto e a maternidade.
A apresentação faz parte da programação do festival Cena de Teatro, promovido em
parceria com a Fundação das Artes de São Caetano do Sul (FASCS).
Retirada de ingresso 1h antes no local.

Encontro com Atrizes
JULIANA GALDINO E PATRICIA PICHAMONE
07 DE AGOSTO, SEGUNDA, ÀS 19h30
SESC SÃO CAETANO
As atrizes Juliana Galdino e Patrícia Pichamone refletem sobre suas trajetórias
profissionais e o papel das mulheres nas suas áreas de atuação.

Encontro com Técnicas
ALINE SANTINI E TELUMI HELLEN
08 DE AGOSTO, TERÇA, ÀS 19h30
SESC SÃO CAETANO
A iluminadora Aline Santini e a cenógrafa e figurinista Telumi Hellen relatam suas
trajetórias profissionais e refletem sobre o papel das mulheres nas suas áreas de
atuação.

Encontro com Produtoras
SUELY GONÇALVES E VANESSA CAMPANARI
09 DE AGOSTO, QUARTA, ÀS 19h30
SESC SÃO CAETANO
As produtoras Suely Gonçalves e Vanessa Campanari relatam suas trajetórias
profissionais e refletem sobre o papel das mulheres nas suas áreas de atuação.

Encontro com Dramaturgas
GABRIELA RABELO E SILVIA GOMEZ
10 DE AGOSTO, QUINTA, ÀS 19h30
SESC SÃO CAETANO
As dramaturgas Gabriela Rabelo e Silvia Gomez conversam sobre o papel da mulher na
dramaturgia nacional e suas experiências como autoras teatrais.

Encontro com Diretoras
MALÚ BAZÁN E MARIA THAÍS
11 DE AGOSTO, SEXTA, ÀS 19h30
SESC SÃO CAETANO
Bate-papo com as diretoras Malú Bazán e Maria Thaís sobre os desafios de serem
mulheres diretoras de teatro no Brasil.

LOCAIS
Teatro Municipal Santos Dumont
Av. Goiás, 1111 - Bairro Santa Paula SCS
SESC São Caetano
Rua Piauí, 554 - Bairro Santa Paula SCS

