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O COLETIVO ULTRAVIO-
LETA_S apresenta obras iné-
ditas e mostra de repertório. 
O filme Há Dias Que Não Tem 
Fim estreia na série de Artes 
Cênicas Desmontagem, do Sesc 
Pompeia. Criado a partir do es-
petáculo Há Dias Que Não 
Morro, o vídeo inverte a abor-
dagem da artificialidade plástica 
encenada na peça e faz do con-
texto urbano real - ruas, pontes 
e placas da cidade de São Paulo 
- seu cenário de atuação. A cada 
quinze dias, artistas e compa-
nhias são convidados pelo Sesc 
a repensar e a desconstruir suas 
criações e desenvolver uma obra 
audiovisual para o ambiente di-
gital. A desmontagem estreia 
dia 24 de setembro, às 20 horas, 
no YouTube do Sesc Pompeia (e 
fica disponível on demand).
PARA QUEM QUISER ver 
ou rever o espetáculo Há Dias 
Que Não Morro - tal qual foi 
estrea do em 2019, presencial-
mente - o grupo faz duas sessões 
em horário agendado, às 20 ho-
ras, nos dias 25 e 26 de setem-
bro, em seu YouTube.
A WEBSÉRIE A Prima da 
Vera estreia no dia 1º de outu-
bro, quando o grupo passa a pu-
blicar diariamente os novos epi-
sódios, até o dia 28, sempre às 
12h28. Com técnica de anima-
ção em stop motion, colagem e 
desenho, a série é caracterizada 
pelo absurdo e pelo nonsense e 
conta a história de uma planta 
que é capaz de ler o futuro de 
mulheres por meio da interpre-
tação do corrimento vaginal en-
contrado em suas calcinhas.
DE 9 A 17 DE OUTUBRO, sá-
bados e domingos, 20 horas o pú-
blico pode assistir e jogar Ôma, 
um ex-petáculo, um videogame 
performativo que apresenta a vida 
de duas avatares mulheres, viven-
do dias de quarentena em suas ca-
sas. O público é convidado a ser 
agente ativo da obra, fazendo com 
que suas escolhas guiem a trajetó-
ria das personagens. Fusão de te-
atro e game, a experiência pode 
ser acessada via inscrição pelo site 
www.corporastrado.com/oma. A 
exibição acontece pelo Zoom.
O ULTRAVIOLETA_S é um 
coletivo criado em 2007 e com-
posto por Aline Olmos e Laíza 
Dantas, ambas performers, 

diretoras artísticas, editoras e 
animadoras de vídeo. Uma das 
propostas centrais do coletivo é 
realizar obras que abarquem te-
maticamente questões ligadas 
a formas não hegemônicas de 
existência na Terra, sendo elas 
humanas, vegetais ou animais 
e pesquisar a intersecção entre 
diferentes linguagens artísticas, 
como o teatro, circo, performan-
ce, artes visuais e artes digitais.
O FILME Há Dias Que Não 
Tem Fim é um projeto criado a 
partir do espetáculo Há Dias 
Que Não Morro, criado pelo 
grupo em 2019. O vídeo será 
lançado dentro da programação 
intitulada Desmontagem pro-
movida pelo Sesc Pompeia, que 
retoma espetáculos que ficaram 
em cartaz na unidade a partir 
de uma proposição de descons-
trução destas obras.
ENTRE FARÓIS que se abrem 
e fecham e um trajeto que sem-
pre se repete guiado por uma voz 
de GPS, a realidade concreta que 
conhecemos começa a se rebe-
lar e sinais não tão usuais pas-
sam a guiar o trânsito, a influen-
ciar trajetórias e, até, a mudar o 
destino final de uma viagem. A 
partir da crise vivida pela pande-
mia e o consequente fechamento 
dos teatros, a vídeo arte provo-
ca o questionamento sobre quais 
são nossos cenários ficcionais na 
contemporaneidade.
SEGUIDA DESTA PROGRA-
MAÇÃO, a companhia apresen-
ta duas obras que marcam sig-
nificativamente a pesquisa de 
linguagem artística que o grupo 
tem desenvolvido. Há Dias que 
Não Morro, versão digital do 

espetáculo que estreou em 2019, 
na Turquia, por meio de uma es-
tética aterrorizantemente per-
feita e plástica que ao instaurar 
uma alegria postiça, retrata os 
aprisionamentos contemporâne-
os e a instagramização da vida.
O ESPETÁCULO, que ques-
tiona o quanto estamos ampara-
dos por uma coletividade e se, de 
fato, nos vemos e ouvimos quan-
do nos comunicamos, é uma obra 
que antecipa as crises de conví-
vio sociais vivida ao longo do pe-
ríodo de quarentena e apresen-
ta-se como uma reflexão poética 
extremamente atual e significa-
tiva para os dias que vivemos.
HÁ DIAS QUE NÃO MORRO 
tem direção de Aline Olmos, 
Laíza Dantas, Paula Hemsi e 
José Roberto Jardim e o texto 
original é assinado por Paloma 
Franca Amorim. No Brasil, o es-
petáculo realizou temporada de 
estreia no Sesc Pompeia e circu-
lou por alguns meses antes de 
ser suspenso devido à pandemia 
do coronavírus.
DE 21 DE SETEMBRO a 6 de 
outubro, às terças e quartas-fei-
ras, às 21 horas, acontece uma 
temporada virtual de Águas do 
Mundo. A proposição, o drama-
turgismo, a interpretação e a di-
reção são de Vanessa Bruno. A 
direção audiovisual é do cineas-
ta Pedro Paulo de Andrade. A 
proposta é uma atualização cê-
nica do romance Uma aprendi-
zagem ou O Livro dos Prazeres 
filmada num teatro vazio, cons-
truindo um espetáculo teatral 
pensado para a câmera. Um en-
contro entre cinema, teatro e a 
literatura de Lispector.

UMA APRENDIZAGEM ou 
O Livro dos Prazeres, de Clarice 
Lispector, vem tendo uma recep-
ção controversa desde sua pu-
blicação, em 1969. Pudera, foi 
sucessor de A Paixão Segundo 
G.H., que fez sucesso na época 
de seu lançamento, e tem estilo 
muito diferente.
NO LIVRO, Clarice atualiza 
situações míticas para o con-
texto do Rio de Janeiro da se-
gunda metade do século 20 e se 
apropria do mito grego de Eros 
e Psiqué (que trata da supera-
ção de obstáculos ao amor) e da 
Odisséia, de Homero. 
A PARTIR DO CAPÍTULO 
central do livro de Clarice, que 
também foi publicado no Jornal 
do Brasil com o título que dá 
nome à peça, a montagem tea-
tral também traz esta Odisséia 
às avessas, mantendo a poética 
clariciana em terceira pessoa, 
mas com uma narrativa ainda 
mais fragmentada, fazendo sal-
tos para o fluxo de pensamento 
da personagem e para os diálo-
gos que ela estabelece com seu 
interlocutor (que está no telefo-
ne) e com o público.
ÁGUAS DO MUNDO conta o 
encontro de uma mulher com 
sua aprendizagem do prazer de 
viver e de amar. A protagonista 
busca desaprender a vergonha e 
a proibição do prazer. A peça ex-
plora a reversão do mito bíbli-
co do pecado original e confere 
à mulher a entrada no Paraíso.
COMO DIZ O TEXTO: “Ao con-
trário de Eva, ao morder a maçã 
entrava no paraíso”. Du rante 
uma ocorrência trivial (banhar-
se no mar) ela se vê revelada 
numa  realidade mais profunda. 
A Lori de Vanessa Bruno vê no 
mar seu encontro com a liberda-
de e com a libertação.
PARA TRANSPOR A PEÇA 
para o ambiente virtual, o di-
retor da filmagem Pedro Paulo 
de Andrade evidenciou a frag-
mentação narrativa e o trânsi-
to entre a cena e a poesia, fa-
zendo um intercâmbio entre o 
teatro apresentado em um pal-
co e a linguagem cinemato-
gráfica, sem abrir mão nem de 
um nem de outro. Assim, a in-
terdisciplinaridade na cena re-
força a metalinguagem. Ele co-
menta: “É teatro? É cinema? É 

os dois? Tem câmera mas tem 
palco. Tem plateia, mas o públi-
co está em casa. A tradução da 
tradução da tradução. No en-
tanto, o telefone sem fio não é 
sem intuição e não é sem cora-
ção. Muito pelo contrário: haja 
veias para fazer viajar tudo isso 
de sentimento através de tantas 
linguagens”.
LIGAÇÃO COM ANTUNES. 
Os encontros de Vanessa Bruno 
com Clarice Lispector foram 
vários. Idealizado há mais de 
dez anos pela atriz e diretora, 
Águas do Mundo foi o em-
brião de sua pesquisa de mestra-

do concluída em 2015 na Escola 
de Comunicação e Artes da 
Uni versidade São Paulo (ECA-
USP). Nele ela relaciona os pro-
cedimentos do diretor Antunes 
Filho com a transposição da lite-
ratura de Lispector para a cena.
DESDE 2004, Vanessa está en-
volvida no Centro de Pesquisa 
Teatral do Sesc-SP (CPT), co-
ordenado por Antunes, quando 
atuou em Prét-à-Porter 9, Pedra 
do Reino, além de ministrar au-
las de retórica para atores no 
curso CPTzinho - Introdução 
ao Método do Ator. Ela também 
dirigiu O Ovo e a Galinha, con-
to de Clarice, em 2010 e depois 
um outro espetáculo com oito 
de seus textos, o infanto-juvenil 
nomeado de Brincar de Pensar.
DIFÍCIL PRECISAR, mas 
Cla rice Lispector e Antunes Fi-
lho devem ter se conhecido no 
final da década de 1950 ou logo 
no início dos anos 60. Clarice 

foi madrinha do único filho que 
Antunes e a artista plástica 
Maria Bonomi tiveram.
DAS COINCIDÊNCIAS, Águas 
do Mundo estreou no Sesc Recife 
no dia da morte de Antunes, em 
2 de maio de 2019. O espetácu-
lo teve ainda algumas apresenta-
ções presenciais, antes de ser gra-
vado no teatro do Centro Cultural 
da Diversidade (sem público) para 
essa versão que chega em tempo-
rada virtual.
ÁGUAS DO MUNDO comple-
ta a trilogia de solos do Vulcão 
[criação e pesquisa cênica] jun-
tamente com Pulso - a partir da 

vida e da obra de Sylvia Plath e 
A Dor - a partir de La Douleur 
de Marguerite Duras, espetácu-
los dirigidos por Vanessa Bruno. 
Além do deslocamento de gran-
des autoras para a cena, a inves-
tigação estabeleceu como foco 
fundamental discutir as cons-
truções sociais das mulheres de 
nosso tempo e constituir um es-
paço de encontro entre uma po-
ética literária e uma poética te-
atral ambas com a intenção de 
possibilitar uma verticalização 
feminista em busca de sentidos 
humanos para o existir.
ÁGUAS DO MUNDO tem apre-
sentações às terças e quartas-fei-
ras, às 21 horas, até 6 de outu-
bro. Os ingressos são limitados e 
devem ser reservados em  www.
sympla.com.br/produtor/corpo-
rastreado. Redes sociais: insta-
gram: @vulcao.art, facebook /
aguasdomundolispector/vulcao 
criacao e em www.vulcao.art.br/
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