
  

Leituras cenicas,

Performances

Espetaculos,

Atelies de Criacao,

14 a 23
DE SETEMBRO

Goethe-Institut Salvador 
e Sala do Coro do TCA



Escrevendo nossas Narrativas

por  Aldri Anunciação -Curador
 
E assim chegamos a 5ª edição do Festival 
Dramaturgias da Melanina Acentuada!

O projeto, que teve início em 2012  no Teatro 
de Arena Eugênio Kusnet (SP), prosseguiu em 
2014 no Goethe-Institut Salvador-Bahia (BA), 
aconteceu em 2015 no Teatro Dulcina (RJ) e em 
2016 ocupou o Espaço Cultural da Barroquinha 
(BA), tem como proposta investigar a estética, a 
identidade, os temas e as produções do tea-
tro negro contemporâneo, tendo como guia  a 
escrita dramatúrgica assinada por artistas da 
diáspora negra. Longe de fazer um juízo de val-
or sobre a questão, interessa-nos nesse evento, 
muito mais legitimar a assinatura artística, do 
que a performance do artista negro, por con-
siderar este um lugar já constituído e algumas 
vezes por demais explorado e apropriado

Ao longo desses cinco anos de atividades, o 
Melanina catalogou a existência de cerca de 
100 dramaturgos negros em atividade no país, 
e devassar suas qualidades e singularidades 
através de ateliês (de ideias, de compartilha-

mento de processos, de escrita e de consultoria 
dramatúrgicas), noites dramáticas, espetáculos e 
performances. Tendo sempre com uma multiplici-
dade étnica nos elencos das cenas e nos quadros 
de palestrantes, este Festival possui uma carac-
terística operativa de pesquisa estética. Poderi-
amos até conceituá-lo como festival-pesquisa. 
Já que o seu conceito objetiva dar visibilidade a 
dramaturgas e dramaturgos negros, sua multipli-
cidade temática que quase sempre resulta numa 
cena composta por artistas de ascendências  
étnicas variadas.

 Em um processo de escrita cênica inaugurado 
por referências como De Chocolat  da  Compan-
hia Negra de Revistas (1926), Abdias Nascimento 
do Teatro Experimental do Negro (1944)  e Ubira-
jara Fidalgo do Teatro Profissional do Negro (1970),  
novos dramaturgos de melanina acentuada ao 
longo dessas décadas, assumiram e retiraram 
palavras de suas veias, possibilitando um diálogo 
de suas almas com todos os cidadãos brasileiros, 
em uma promoção generosa de conhecimento e 
reconhecimento do próximo. A dramaturgia dos 
autores apresentada nesta edição, constitui a 
abertura de um diálogo com todo e qualquer 
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cidadão do mundo que aprecie o encontro. A 
melanina precipitada de suas peles, é apenas 
um detalhe de localização (ou deslocalização) 
histórica, e um mapa para se chegar à alma 
desses artistas da palavra. A negrura, portanto, 
não se apresenta, então, como uma senha de 
acesso para esta festa teatral. Muito pelo con-
trário! O objetivo principal dessa investigação 
dramatúrgica é o encontro. Encontro de mel-
aninas (brandas, suaves ou acentuadas) para 
que a partir daí, possamos construir uma cena 
(e um mundo) cada vez melhor!

Este festival-pesquisa, para além de mapear a 
existência de autores negros de teatro celebra, 
também, a aderência da qualidade da escrit-
ura, para além da já constituida oralitura, dos 
negros diaspóricos. 

Nossa equipe deseja que vocês apreciem 
nossa vasta programação composta por 10 
espetáculos teatrais e performances, 8 ateliês 
criativos (com incríveis artistas-pensadores 
da arte da escrita de narrativas ficcionais), 4 
Noites Dramáticas com leituras cênicas de 12 

textos inéditos e ainda 1 apresentação musi-
cal do Coletivo Afrobapho.

Sejam todas e todos bem vindos ao

Festival Dramaturgias da Melanina Acentuada 
– 5ª Edição -  Bahia 2018!



Espetáculos 
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Leitores de intelectuais e ativistas-chave quan-
do o assunto é racismo – Angela Davis, Fred Mo-
ten, Achille Mbembe, Bell Hooks, Grada Kilomba, 
Frantz Fanon, Sueli Carneiro e Aimé Césaire; os 
artistas se perguntam como transformar teoria 
em cena. Como discutir negritude e questões 
raciais a partir da experiência singular de cada 
um dos atuantes? Daí algumas hipóteses pos-
síveis sobre o que é ser negro e negra no Brasil 
hoje; sobre o que é ser um(a) artista negro(a) em 
tempos obscurantistas.

FICHA TÉCNICA

Criação: Elenco: Ivy Souza, Lucas Wickhaus, Mirella Façanha 
e Raoni Garcia | Direção: Tarina Quelho | Co-direção: Lucas 
Brandão | Dramaturgia: Mirella Façanha e Tarina Quelho | 
Dramaturgismo: José Fernando Peixoto de Azevedo | Som: Tom 
Monteiro | Operação de som: Fernanda Feliz | Luz e vídeo: Lucas 
Brandão | Foto: Rodrigo de Oliveira | Produção: Dani Façanha

SÃO PAULO - SP

Si
no

ps
e

ISTO É UM NEGRO? 14 e 15/09, 20h
Sexta e Sábado -  Sala do Coro do TCA



Si
no

ps
e

NAMÍBIA, NÃO! 16/09, 20h
Domingo - Sala do Coro TCA

Em 2016, o Governo brasileiro decretou uma Medida Pro-
visória obrigando que todos os de ‘melanina acentuada’ 
sejam capturados e enviados imediatamente à África, pro-
vocando, em pleno século XXI, o revés da diáspora vivida 
pelo povo africano do Brasil escravocrata. A medida é uma 
ação de reparação social aos danos causados pela União. 
Mas, para não incorrer no crime de “Invasão a Domicílo”, 
eles só podem ser capturados na rua. Assim, André e Antô-
nio passam o dia trancados no apartamento, debatendo 
as questões sociais e econômicas da vida atual, seus an-
seios pessoais e as consequências de um iminente retorno 
à África-mãe.

FICHA TÉCNICA

Realização: Realização: Melanina Acentuada Produções Ar-
tísticas |  Direção geral: Lázaro Ramos | Texto: Aldri Anun-
ciação | Elenco: Fernando Santana e Aldri Anunciação | 
Assistência de direção: Luiz Guimarães | Direção musical: 
Arto Lindsay, Wladimir Pinheiro e Rafael Rocha | Supervi-
são artística: Luiz Antônio Pilar | Produção musical: Rodrigo 
Coelho e Rafael Rocha | Coordenador de produção: Aldri 
Anunciação | Produção executiva: Henckes Produções Cul-
turais | Designer de Luz: Jorginho Carvalho | Operação de 
luz: Luiz Guimarães | Operador de som: Caio Terra | Cená-
rio: Rodrigo Frota | Contraregra: Leonardo Brito | Figurino: 
Diana Moreira | Preparador de lutas: Felipe Khoury

S A LVA D O R -  B A
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S A LVA D O R -  B A

Si
no

ps
e

SOBRETUDO AMOR Apresentação  16/09, 19h
Domingo - Teatro do Goethe-Institut

O espetáculo une a voz e vivências da autora com as vozes 
e perspectivas trazidas pelas mulheres entrevistadas, revelan-
do reflexões, intimidade e questionamentos, numa perspectiva 
que procura aproximar e dialogar com o público, para que ele 
traga e agregue também suas vivências e experiências, cons-
truindo juntos suas cartas, memórias e ritual. Sobretudo Amor 
evoca também o processo dos encontros da autora com as 
várias mulheres que entrevistou, onde trocas e partilhas eram 
realizadas, sempre nas casas e nos ambientes privados. A es-
crita e concepção do espetáculo promove uma conversa da 
criadora Mônica Santana com essas vozes, que impregnaram 
a obra – ao falar de si, de solidão, de encontro e coletividade.

FICHA TÉCNICA

Dramaturgia, direção e atuação: Mônica Santana | 
Direção musical: André Oliveira | Assistência de dire-
ção: Val Souza | Figurinos e adereços: Cássio Caiazzo 
| Cenografia: Deilton José | Iluminação: Luiz Guimarães 
| Maquiagem: Nayara Homem | Cabelos: Dreadlocks 
Mukunã | Fotografia: Priscila Fulô



IYÁ ILU 17/09, 19h
Segunda-feira - Teatro do Goethe-Institut

Com uma estética afro-futurista, Iyá Ilu reinventa 
poeticamente o culto de celebração a Ayan, ori-
xá do tambor. Em cena, a performer-sacerdotisa 
conduz sons orgânicos coadunados a texturas 
eletrônicas, mixadas ao vivo por uma DJ, em um 
show-ritual ancestre e futurista, que reescreve, em 
ato performático, mito-poéticas femininas que fo-
ram esquecidas.

FICHA TÉCNICA

Encenação, dramaturgia e performance cênica: Sa-
nara Rocha | Direção e produção musical: Andrea 
Martins | Operação e responsável técnica som: Mari 
Buente | Concepção e projeções visuais: Laís Macha-
do | Concepção iluminação: Marcus Lobo | Operação 
e responsável técnica iluminação: Marina Fonseca | 
Concepção e execução maquiagem corporal: Tina 
Melo | Concepção figurino: Tina Melo e Thiago Rome-
ro | Execução figurino: Saraí | Composições musicais: 
Andrea Martins e Sanara Rocha Si

no
ps

e
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MESMO SEM TE TOCAR 20/09, 19h
Quinta-feira - Teatro do Goethe-Institut

Léo, um artista de rua, trava uma busca incessan-
te por Tereza. Através de uma fenda do tempo, ele 
rompe as barreiras de tempo e espaço para reen-
contrar a mulher que ama. Em meio a essa bus-
ca, Léo provoca questionamentos a respeito do 
amor, indagando-se inclusive, se esse sentimento, 
na verdade, não é uma fragilidade psicológica. Um 
delírio, talvez. Mas tudo muda de contexto quan-
do ele consegue reencontrar sua amada, pois se 
depara com o inesperado. O espetáculo é cerca-
do pelo universo do palhaço e aborda de forma 
onírica e com muito humor as peripécias de um 
amor, por vezes, traiçoeiro.  

FICHA TÉCNICA

Atuação e dramaturgia: Fernando Santana | Direção, 
cenário e figurino: Agamenon de Abreu | Iluminação: 
Allison de Sá | Direção musical: Roquildes Junior e Ga-
briel Carneiro | Produção: Jane Santa Cruz, Bergson 
Nunes e Danilo Cairo | Assistente de direção: Maony 
Reis | Fotos: Diney Araújo

Si
no

ps
e



SÃO PAULO - SP

SOLILÓQUIO 21/09, 19h
Sexta-feira - Teatro do Goethe-Institut

FICHA TÉCNICA

Criação, textos, atuação e direção: Viviane Clara | Sonoplastia: 
Bruna Sales | Luz: Juliana Jesus | Concepção cenário: Viviane 
Clara e Nash Laila

Viviane Clara propõe uma performance multissensorial para 
resgatar e afirmar a própria identidade pessoal e trajetória artística. 
Identidade que inclui uma consciência histórica e étnica conciliando 
valores pessoas e resultados empíricos. Fugindo do que é óbvio e 
acessível, a artista procura explorar diferentes representações de si 
mesma passando por várias formas de arte e comunicações. Todos 
os elementos convergem no objetivo de estratificar a identidade 
da artista num ritual político, social e catártico. A urgência de 
conhecer o nosso espaço social e político ao lado da importância 
de saber constantemente o que nós somos como indivíduos. A 
solidão como condição/instrumento de indagação.

Si
no

ps
e
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VIOLENTO 18 e 19/09, 19h
Terça e quarta-feira - Teatro do Goethe-Institut

FICHA TÉCNICA

Atuação: Preto Amparo | Direção: Alexandre De Sena | Autores: 
Alexandre de Sena e Preto Amparo | Assessoria dramatúrgica: 
Aline Vila Real | Preparação corporal: Leandro Belilo | Cia Fu-
sion De Danças Urbanas | Assessoria trilha sonora: Barulhista 
| Ilustração: Cata Preta | Registro em foto e vídeo: Pablo Bernar-
do | Assessoria de imprensa: Alessandra Brito | Produção: Grazi 
Medrado

violento. adjetivo. 1. que ocorre com uma força 
extrema ou uma enorme intensidade. 2. em que 
se emprega força bruta; brutal, feroz. 3. que pos-
sui grande força, grande poder de ataque ou 
de destruição. 4. falta de moderação, excessi-
vamente enfático; veemente. 5. que apresenta 
agitação intensa; agitado, revolto, tumultuoso. 6. 
que perde facilmente o controle sobre si mesmo; 
irascível, colérico. 7. que contraria o direito e a 
justiça. 8. diz-se da morte causada pela força ou 
por acidente.

Si
no

ps
eBELO HORIZONTE - 



ENCRUZILHADA Apresentação 21/09, 20h
Sexta-feira - Teatro do Goethe-Institut

FICHA TÉCNICA

Texto e atuação: Leno Sacramento | Direção: Roquildes Junior 
| Trilhas: Gabriel Franco | Light design: Marcos Dedê | Figurino: 
Agamenon de Abreu | Poesia final: Nelson Maca | Produção: Lu-
ciene Brito

Assim que nascemos nossas cabeças são 
colocadas na mira de uma bala que segue 
nos matando lentamente: a morte social, a 
morte cultural, a morte financeira, a morte 
estética, a morte psicológica. Tendo o exter-
mínio da juventude negra como principal 
mote, o espetáculo En(cruz)ilhada, solo de 
Leno Sacramento, com direção de Roquildes 
Junior, reflete sobre o homem negro con-
temporâneo e sua relação com o contexto 
de violência no centro das grandes cidades. 
A peça retrata o cotidiano de um cidadão 
comum convivendo, sofrendo e resistindo à 
situações de preconceito e racismo.

Si
no

ps
eSALVADOR - BA
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ESPERANDO ZUMBI 19 e 20/09, 20h
Quarta e quinta-feira - Galeria do Goethe-Institut

FICHA TÉCNICA

Direção, dramaturgia e atuação: Cristiane Sobral | Particpação 
do músico Marcelo Café | Figurino: Lia Maria – Diáspora 009 | 
Vozes off: Cristiane, Lidi Leão e Lydia Garcia | Preparação cor-
poral: Thaís Sampaio

Esperando Zumbi é um manifesto sensível com 20 
minutos, um “auto de resistência”, manifesto a partir de 
um ponto de vista afrocentrado e feminino. Na ação, 
uma mulher negra espera ansiosamente seu homem 
diante dos paradoxos da construção e desconstrução 
da sua identidade negra e feminina. A personagem “es-
pera, a mulher” é cheia de contradições, dilacerando o 
público com a contundência de algumas imagens que 
falam mais do que mil palavras. Porque as mulheres 
esperam? Esperam por quem? Pra que? Porque o nove 
meses compulsório? m cena, uma mulher espera seu 
homem, a a espera é dilatada ao máximo. Tenta con-
struir sua identidade negra diante dos fragmentos de 
uma diáspora estilhaçada. 

Si
no

ps
eBRASILIA - DF



REFORMA POLÍTICA 22/09, 20h
Sábado - Teatro do Goethe-Institut

FICHA TÉCNICA

Dramaturgia: Jo Bilac | Atuação: Tatiana de Lima | Direção: 

Claudio Simões

Um papo reto da Reforma Política com o sistema 
político brasileiro.

Si
no

ps
eRIO DE JANEIRO - RJ
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Leituras dramáticas 



ANTIMEMÓRIAS DE UMA TRAVESSIA IN-
TERROMPIDA

Direção: Fernanda Júlia - Onisajé
Elenco: Tatiana Tiburcio
 

15 DE SETEMBRO, 18H30
Teatro do Goethe-Institut | Gratuito

INVENTÁRIO GUSMÃO:   CRÔNICAS DE 
UMA BIOGRAFIA INVENTADA
17 DE SETEMBRO, 20H
Biblioteca do Goethe-Institut | Gratuito
Direção: Paulo Cunha
Elenco: Agamenon Abreu, Gabys Lima, Elinaldo 
Nascimento, Jell Oliveira, Karol Senna, Loiá Fer-
nanda, Mariana Freire e Tiago Querino.

NOITES DAS LEITURAS  

Espaços do Goethe-Institut | Gratuito
Leiutra de 9 textos teatrais inéditos escritos 
por dramaturgos negros brasileiros e selecio-
nados por convocatória. NATA - Núcleo Afro-
brasileiro de Teatro de Alagoinhas

22 DE SETEMBRO, 20H40 - 01H

AH TEODORO DO COLETIVO AFROBAPHO

TEATRO DE CHOCOLATE 
23 DE SETEMBRO, 18H30

Teatro do Goethe-Institut | Gratuito 
Leitura do roteiro cinematográfico “Teatro de 
Chocolate” sobre o fundador da Cia Negra 
de Revistas no Brasil, o baiano negro De 
Chocolat.
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Ateliês de Criação



ATELIÊS DE COMPARTILHAMENTO DE PROCESSOS

MESA LABORATORIAL DE ESCRITA 
DRAMATÚRGICA

ATELIÊS DE IDEIAS

Elenco de “Isto é um Negro?”
15 DE SETEMBRO, 14h
Pátio do Goethe-Institut

Diego Pinheiro, autor e diretor de “Quaseilhas”
16 DE SETEMBRO, 14h 
Pátio do Goethe-Institut

Prof. Dra. Leda Maria Martins
Consultoria dramatúrgica pública para 3 autores 
selecionados. 
17 DE SETEMBRO, 09h30 - 13h
Biblioteca do Goethe-Institut

Francine Barbosa
Consultoria dramatúrgica pública para 3 autores sele-
cionados. 
16 DE SETEMBRO, 09h30 - 13h
Biblioteca do Goethe-Institut

Prof. Dra. Leda Maria Martins
18 DE SETEMBRO, 14h - 17h
Biblioteca do Goethe-Institut

Aldri Anunciação
22 DE SETEMBRO, 14h - 17h
Biblioteca do Goethe-Institut

ATELIÊS DE ESCRITA DRAMATÚRGICA

- A Dramaturgia do Espetáculo-debate
Aldri Anunciação
14, 15, 17 e 22 DE SETEMBRO, 09h - 13h 
Sala de aula do Goethe-Institut

- Oficina de Dramaturgia Periférica
Johnny Salleberg
21 DE SETEMBRO, 09h - 13h 
Sala de aula do Goethe-Institut

Glenda Nicácio
17 DE SETEMBRO, 14h - 17h
Biblioteca do Goethe-Institut
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ATELIÊS DE ESCRITA DRAMATÚRGICA



  

www.melaninaacentuada.com.br

http://www.melaninaacentuada.com.br

