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O TRÂNSITO entre arte e 
vida, o tempo suspenso no 
perío do de isolamento social, 
a crise de sentidos e uma dis-
cussão do contexto sociopolíti-
co do Brasil a partir da própria 
biografia são alguns traços de 
Peça, espetáculo escrito e idea-
lizado por Marat Descartes, com 
direção de Janaina Leite, assis-
tência de Gisele Calazans e cola-
boração de Nuno Ramos.
GESTADA em ensaios presen-
ciais, mas amadurecida e nasci-
da já num contexto on-line, Peça 
terá sua estreia e exibição pelo 
YouTube da produtora Corpo 
Rastreado a partir do dia 20 de 
junho, sábado, 21 horas. O ator, 
nas sessões teatrais virtuais, 
fará uma transmissão ao vivo a 
partir de sua casa mesclada com 
vídeos pré-gravados. Para assis-
tir ao espetáculo, basta acessar 
este link. Peça foi realizada com 
o apoio da 9ª Edição do Prêmio 
Zé Renato de Teatro para a ci-
dade de São Paulo da Secretaria 
Municipal de Cultura.
PROCESSO DE CRIAÇÃO. 
Em 2017, Marat Descartes es-
creveu um monólogo a partir das 
propostas estéticas do pintor e 
escultor Marcel Duchamp (1887 
- 1968) e mais especifica mente 
sobre o ready-made, modo de 
produção idealizado pelo artista 
que consiste em des locar objetos 
comuns do cotidiano ao contexto 
de galerias ou espaços culturais 
para que esses fossem conside-
rados obras de arte. Marat apre-
sentou essa versão ao artista 
plástico Nuno Ramos, que pro-
pôs um outro caminho que ainda 
partisse da lógica do ready-ma-
de, mas que não precisasse de 
uma citação direta a Duchamp.
A ESCOLHA fez com que 
Descartes mergulhasse em sua 
própria biografia para colocá-la 
em um contato mais direto com 
o Brasil atual e com seus temas 
mais urgentes. Nesta etapa, o 
artista convidou a atriz Janaína 
Leite para a direção. A pesquisa 
artística de Janaina passa pelo 
teatro biográfico, documental e 
pela auto ficção, elementos que 
tem trabalhado em obras recen-
tes, como Stabat Mater e o díp-
tico Feminino Abjeto.
DEVIDO ao fechamento dos 
teatros em março de 2020 em 

decorrência da pandemia do 
novo coronavírus, Peça, que já 
tinha um período de ensaios 
presenciais de aproximadamen-
te dois meses, teve que mudar 
sua percepção da relação palco/
plateia e passou a construir as 
cenas na lógica digital.
ISSO EXIGIU de Marat a rees-
crita de parte do texto, mas po-
tencializou os tópicos que come-
çavam a ser levantados no início 
do projeto, como a ascensão do 
fascismo no Brasil, o genocídio 
da população negra, o aumento 
do feminicídio e outros proble-
mas sociais graves que cresce-
ram durante o período de isola-
mento social.
“A PEÇA foi reformulada e a 
todo tempo tive a preocupação 
de adequar o conteúdo a essa 
nova linguagem em vez de pen-
sar numa adaptação do que já 
existia. A nova proposta está 
muito validada por ser o regis-
tro da necessidade de um ar-
tista em dialogar com seu tem-
po, com o confinamento e com a 
barbárie que o país está viven-
do”, diz Marat Descartes.
O ESPETÁCULO PEÇA, es-
crito e encenado por Marat 
Descartes dentro de sua casa, 
reflete a partir da linguagem 
documental sobre o contexto so-
ciopolítico do Brasil e sobre as 
questões levantadas pela ne-
cessidade do isolamento social, 

como a suspensão do tempo, a 
crise de sentido e o desejo de um 
novo futuro. Pode ser assisti-
do de 20 de junho a 9 de agosto, 
sextas, sábados e domingos, às 
21 horas, no Youtube/corporas-
treado. Redes sociais do espetá-
culo: Instagram @apecaonline e 
facebook.com/apecaonline
A BIBLIOTECA Mário de An-
drade reagendou para o dia 20 
de junho, às 15 horas, a apre-
sentação em seu YouTube 
do espetáculo Cancioneiro 
Terminal, do Grupo Mexa, de 
São Paulo/SP. Selecionado para 
a edição de 2020 da MITbr - 
Plataforma Brasil - programa 
de internacionalização das artes 
cênicas brasileiras da MITsp, a 
peça foi cancelada em decorrên-
cia da pandemia da covid-19.
OS INTEGRANTES do Grupo 
Mexa - Anne Dourado, Giuliana 
Nonato, Luiza Brunah, João 
Turchi, Lu Mugayar, Daniela 
Pinheiro, Anita Silvia, Yasmin 
Bispo, Laysa Elias, Tatiane Dell 
Campobello, Bárbara Brito, 
Mu niky Flor, Patricia Borges e 
Ivana Siqueira - fazem uma live 
nas redes da MITsp - YouTube e 
Facebook - no mesmo dia 20 de 
junho, às 18 horas, com o con-
vidado Francis Wilker, curador 
da MITbr - Plataforma Brasil. 
A MITSP - Mostra Internacional 
de Teatro de São Paulo foi re-
alizada de 5 a 15 de março de 

2020, planejada para apresen-
tar 13 espetáculos internacio-
nais; 2 espetáculos especiais 
(um nacional e um internacio-
nal); 13 espetáculos na MITbr 
- Plataforma Brasil, para que 
fossem assistidos por 76 progra-
madores de festivais (27 nacio-
nais e 49 internacionais, envol-
vendo 22 países).
ESSA GRADE consolidaria 70 
sessões entre espetáculos e per-
formances. Foram planejadas 
cerca de 80 atividades nos ei-
xos Ações Pedagógicas e Olhares 
Críticos, todas gratuitas, com 
mais de 100 artistas e pensa-
dores convidados, em 25 espa-
ços espalhados pela cidade, além 
dos 8 eventos especiais. Apesar 
do momento crítico que tangen-
ciou a mostra a partir do dia 13 
de março, a MITsp apresentou 
22 espetáculos, entre nacionais e 
internacionais, e executou inte-
gralmente a programação dos ei-
xos Ações Pedagógicas e Olhares 
Críticos com suas 80 atividades.
EM DECORRÊNCIA da pan-
demia da covid-19, os equi-
pamentos culturais da cidade 
de São Paulo, entre eles a Bi-
blioteca Mário de Andrade, fo-
ram fechados a partir do dia 
13 de março, o que acarretou o 
cancelamento de alguns espetá-
culos da MITsp, em especial os 
da MITbr - Plataforma Brasil. É 
com a intenção de fechar o ciclo 
de 2020 que nasce essa ação da 
MITsp: lives com os artistas e a 
apresentação em formato on-li-
ne dos espetáculos que não pu-
deram ser realizados no período 
da mostra.
O VÍDEO Cancioneiro Ter
minal estará disponível no ca-
nal do YouTube da Biblioteca 
Mário de Andrade (youtube.
com/bma1925), em 20 de ju-
nho, das 15 às 17 horas. E a live 
Cancioneiro Terminal em 20 de 
junho, às 18 horas, no YouTube: 
www.youtube.com/mitsaopaulo. 
No Facebook, em @Mostra 
InternacionaldeTeatroSP
O MEXA é um coletivo artís-
tico que trabalha com pessoas 
à margem. Em Cancioneiro 
Terminal, o grupo parte da 
investigação de fotografias e 
vídeos produzidos sobre si. 
Os performers se relacionam 
com as imagens gravadas e se 

perguntam com quais delas gos-
tariam de contar a história do 
seu presente.
O GRUPO ATUA desde 2015 e, 
ao longo desse tempo, algumas 
integrantes desapareceram, ou-
tras reapareceram, houve quem 
tentasse se matar, quem se tran-
sicionou, teve uma filha, foi pre-
sa, foi internada em um hospi-
tal, mudou de país, de profissão, 
de nome. Essas pequenas his-
tórias, juntas, contam a narra-
tiva sempre processual do gru-
po, que trabalha a partir de suas 
próprias vivências transforma-
das em cena.
A CADA PERFORMANCE, o 
Mexa reencena e edita em tem-
po real um novo filme, através 
de exercícios de tradução e du-
blagem. Ao fazer isso, os artis-
tas pensam sobre o que signifi-
ca ser uma imagem, o que fica 
quando tudo o mais desaparece 
e como, sendo um corpo coleti-
vo, caminhar juntos.
TRABALHADORAS e traba-
lhadores da cultura de Brasília 
foram para a rua em solidarie-
dade aos que perderam seus en-
tes queridos e para homena gear 
os que partiram. Para tanto, 
criaram a performance Quem 

partiu é amor de alguém, que 
foi apresentada dia 1º junho, às 
17h30, na Rodoviária do Plano 
Piloto.
COM DIREÇÃO conjunta de 
Hugo Rodas e artistas da cida-
de, a performance busca cha-
mar atenção e sensibilizar a 
população que todas vidas im-
portam, sobretudo nestes tem-
pos de pandemia, além de refor-
çar a questão emergencial pela 
qual a classe artística está pas-
sando, por conta da paralização 
do setor.
SEGUNDO A ORGANIZA-
ÇÃO, “a performance busca co-
municar que estamos aqui, exis-
timos e disponibilizamos nosso 
olhar e apoio”. A mobilização 
envolve toda cadeia produtiva 
do setor.
O EVENTO é também uma for-
ma de destacar a produção artís-
tica tão relevante para a socie-
dade. Vale sempre lembrar que 
um país é resultado também de 
suas expressões culturais.
ESSA EXPERIÊNCIA res-
peitou o distanciamento social 
e uso de equipamentos de pro-
teção individual recomendados 
pela Organização Mundial da 
Saúde.
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