
Canoas Coletivo 

de Dança



O Coletivo

O  Coletivo é formado por bailarinos oriundos das mais diversas 

linguagens. Desde 2015, vem trabalhando com um perfil aberto, 

inserido na urbanidade e contemporaneidade e com ênfase no 

processo coletivo de investigação e experimentação. Um coletivo 

híbrido que mistura dança urbana com teatralidade. 

Hoje o coletivo é formado por 7 bailarinos ,1 ator, 1 diretora e 3 

técnicos.



O Histórico

2015 – ABRIL- Estreia o espetáculo Anatome Porto Alegre em Cena 
              DEZEMBRO  | Cortejo da Transformação 

2016 – ABRIL | Estreia Whatsapp para Shakespeare no Teatro do 
Sesc Canoas 
             JUNHO | Niterói /RJ Porto Alegre | Dança.com 
             NOVEMBRO |  Porto Alegre em Cena 

2017 – SETEMBRO | Gestos Comtemporâneos - Porto Alegre 
2018 -  ABRIL | VII Mostra de Teatro Sesc Passo Fundo

O Canoas Coletivo de Dança é uma jovem companhia que pesquisa 
a linguagem das danças urbanas na arte contemporânea.  



Danças Urbanas 

+ 

Teatralidade



Direção

Carlota Albuquerque

Formação Clássica na Escola João Luiz Rolla/  SMED-RS (1966-78); 
Aperfeiçoamento na Ecole BESSO de Danse Classique em 
Toulouse – França 
Graduada em Dança (2009). 
Professora do Curso de Formação de Atores da Casa de Teatro de 
Porto Alegre desde 2010. 
Diretora Artística e Coreográfica do Canoas Coletivo de Dança 
desde 2015. 
Curso de Educadora Brincante da Escola de Antônio Nóbrega. 
Cursou Psicologia na Puc/RS,durante quatro anos ,com estágios na 
Melanie Klein infantil unidade de tratamento e acompanhamento 
de crianças psicóticas  



Montagens 

Anatome 

O Buraco

Whatsapp para Shakespeare

do Coletivo



Anatome



"Esta cidade está pejada de 
emproados pseudos da classe média 
que tentam parecer como o dinheiro 
que não têm; símbolos de status. Dá 
cabo de mim. É como se passassem 

etiquetas dos preços coladas à 
cabeça. As pessoas deviam viver a vida 

de forma mais espiritual, pá." 

Jean Michel Basquiat



Anatome
Um espetáculo que trabalha com o movimento urbano, recortes a partir das 
danças urbanas e a dança teatral, criado em colaboração com repertório e 
vivência de cada bailarino. Pesquisa de ações com ênfase no físico e visual 

através das imagens criadas por um artista visual e VJ sobre a arte genial e a 
breve, porém intensa vida de Jean-Michel Basquiat. 

 
ANATOME, é uma obra concebida para ser apresentada na rua, 

contaminada por Basquiat, mas também pelo espaço, o “tempo” 
(aceleração) das cidades, as cores , as emoções e sentimentos primitivos. As 

músicas foram pesquisadas da sonoridade de Gray’s, banda formada por 
músicos amigos de Basquiat , onde ele também compunha e tocava. O 

espetáculo de Dança Anatome pode ser apresentado em estacionamentos 
ou em galpão fechado, ginásio e/ou espaços alternativos, onde o cenário 

urbano é imprescindível.



FICHA técnica
A equipe conta com: 

8 bailarinos(as)
3 diretores
Iluminador
Sonoplasta
VJ.   

A equipe também dialoga com outras artes urbanas como os 
sticks boombs - adesivos colocados em lugares estratégicos 
para apreciação 



Whatsapp para 

Shakespeare



"O amor não enxerga com 

os olhos, mas sim com a 

mente, por isso pinta-se 

cego o cupido alado..."



Whatsapp para 

Shakespeare

Inspirada no universo do dramaturgo William Shakespeare e do desejo de 
encenar “Sonho de uma noite de verão”, a montagem torna-se uma tentativa 
frustrada pelas breves interrupções e interferências de outros textos do autor 

(breves diálogos que transitam entre os temas amor e poder). 
A montagem questiona, com certa ironia, as relações do mundo 

“hiperconectado”, as comunicações interrompidas e o entrelaçamento de 
assuntos , tantas vezes incompreensíveis como as mensagens do WhatsApp. 

Na montagem se expressam e harmonizam o real e o fantástico. 
 

Processo colaborativo se deu a partir das danças urbanas e da obra “Sonho de 
uma noite de verão”, junto com a leitura de outras obras como “Romeu e Julieta”, 

“Julio César”, entre outras. 



Hiperconetcado 

+ 

Interrupções na 

comunicação



Ficha Técnica

Concepção e Direção Artística:  Carlota Albuquerque 

Intérpretes Criadores: Carini Pereira, Caroline Fossá, Danielle da Rosa, 
Leonardo Patro, Leslie Taube, Roberto Mendes, Thiago Ruffoni e Tom 
Peres  

Artista colaboradora: Joana Wiladino 

Técnicos 
Produção: Cristina Pereira  
Iluminação: Guto Greca  
Figurino: Fabrízio Rodrigues 
Trilha Pesquisada: Canoas Coletivo de Dança. 
Montagem e Edição de áudio: Douglas Vargas e Murilo Assenato. 
Cenotécnico: Paulo Pereira.



01 Andaime, montado com janelas, galhos, rampas e madeiras. 
10 baldes de metal, folhas secas (grupo) e 01 cesta grande. 
Linóleo branco. 
Projetor mínimo 5.000 lumens.(produção do evento) 
07 Bailarinos, 01 ator, 01 iluminador, 01 cenotécnico, 01 sonoplasta 
e videomaker, 
01 diretor/produtor 

Estrutura de 

Palco/Cenário

Medidas mínimas de palco 10x10 m 



Valores Gerais

Custo do espetáculo (sem transporte, hospedagem 
e alimentação): 

R$ 7.500,00 (Reais) 
$ 2.500,00 (Dólares)



Rider de Luz



Rider de Luz



Contato

Produtor responsável: Joana Willadino 
Telefones de contato: 51 8501-1600 
E-mail: canoascoletivodedanca@gmail.com 
 jcwdanca@hotmail.com 

Responsável: Cristina Colares Pereira 
Telefones de contato: 
51 9667.1419 | 51 81767786 
artdanca.rs@gmail.com 


