
ABRACADABRA, 
isto é um 
quintal!

Núcleo 

Vivência/intervenção artística 
com crianças



Sinopse:

“ABRACADABRA, isto é um quintal!“ – é uma
vivência/intervenção artística com crianças. Um caderno
de mágicas guarda receitas para transformar qualquer
lugar em quintal, o que de fato é muito útil, hoje em dia.
Os artistas abordam as crianças em espaços diversos ou
em um espaço fixo, e então pode acontecer dança, jogo,
canções, manipulação de objetos, culinária, em gostosas
brincadeiras com artes integradas.

Vídeo - teaser - da performance:
https://www.youtube.com/watch?v=x1S1sAz7qHo&frags=pl%2Cwn

Público alvo: crianças de 3 a 12 anos de idade.

Duração: 1h.



Descrição:

Com duração de uma hora, ”Abracadabra” propõe uma série de
atividades que giram em torno de um pequeno argumento: os dois artistas
“chegam” e convidam as crianças para transformar o local em que elas se
encontram em um quintal. Para isso, há um caderno com as receitas mágicas
apropriadas de transformação. Essas receitas são protocolos de intervenções
ou regras de jogo, que podem ser trocadas e adaptadas para os mais
diversos espaços e situações, e que são apresentadas em uma sequencia
feita para alcançar a transformação potencial de “todo o mundo” num
grande quintal.

Cada protocolo de intervenção ou jogo escolhido utiliza, por sua
vez, uma combinação de diferentes recursos artísticos, entre os quais se
destacam a dança, a música e a “palavra” (as letras das músicas, outros
textos, e a palavra particularizada enquanto realidade gráfica ou sonora,
como a fala “mágica”, encantatória). A poética do Núcleo Reinventachão
revela sua pesquisa de linguagem: a criatividade na prática de
ressignificações; processos coletivos de criação; e a interculturalidade como
encontro criativo dos diferentes entre si (como exemplo, em vários momentos
fazemos uso de canções, expressões e palavras de culturas/línguas
estrangeiras). Por meio do olhar lúdico das crianças, “Abracadabra” nos leva
a construir juntos esse espaço mágico e transformador, onde arte e
brincadeira se encontram e transformam os espaços e seus usos.



Repertório:

• Músicas folclóricas;
• Músicas originais, especialmente
criadas para “Abracadabra, isto é
um quintal!”, relacionadas à
cultura popular, executadas ao
vivo, com voz, percussão e
violão;

• Danças coletivas, com influência
da cultura popular, indígena, afro-
brasileira e também do rap.

• Performances corporais com
elementos de dança e jogo,
acompanhadas de música e
manipulação de tecidos coloridos.

• Brincadeiras da cultura popular
revisitadas (batata quente,
peteca, passa anel etc.),
mescladas com dança e música;

• Receitas de culinária popular
transformadas em brincadeira.
São de comer, mas nós
dançamos, cantamos e jogamos!



Contato:
tamara.arteeducacao@gmail.com
reinventachao@gmail.com
11-983520109
reinventachao.worpress.com
www.facebook.com/nucleoreinventachao/

Quem somos:
O Núcleo Reinventachão é um núcleo de
criação e performance em artes integradas,
que articula intervenção artística, dança,
música, contação de histórias, improvisação e
processos de criação coletivo. Entre os seus
trabalhos estão a contação de histórias
intercultural “Ciranda de histórias“, “Lili e a
pedra mágica“ (contação de histórias para
crianças pequenas); as intervenções artísticas
“Quintal de estar“, “Isso aí que você sabe“ e
“Abracadabra, isto é um quintal!”. Criaram e
ministraram o curso “Interculturalidade em
movimento“, articulando dança, música e
ritmo. Oferecem ainda oficinas de
intervenção artística, dança e contação de
histórias e composição musical, para crianças
e adultos.

Integrantes:
Tamara Grigorowitschs, dançarina e contadora de histórias;
Luciano Antonio Carvalho, músico, compositor e ator.


