Quintal de estar
Intervenção artística
Núcleo Reinventachão

Sinopse:
“Quintal de estar” – intervenção artística em que o público participa de
jogos e brincadeiras, em meio a danças, poesias, pequenos contos e
canções. Os artistas abordam as pessoas em espaços diversos, apresentando
performances curtas, lúdicas e interativas.

Link para o vídeo
Reinventachão”:
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–

Núcleo

https://www.youtube.com/watch?v=lFzmEa4Bz6M

Descrição:
Com uma pequena roleta, um violão e um balaio recheado, dois artistas
circulam cantando e convidando as pessoas, sozinhas ou em pequenos

grupos, para “brincar e fazer arte no quintal”. Em cada abordagem, uma
performance é sorteada, e então pode acontecer dança, canções, literatura,
manipulação de objetos, culinária, em gostosas brincadeiras com artes
integradas.
Em espaços compartilhados, nas passagens, na calçada e na praça; lugares
abertos e fechados: a intervenção propõe transformar qualquer espaço em
um “quintal de estar”, onde podem ocorrer outras formas de encontro e
interação, com o público no lugar central, dentro do quintal e bem à
vontade.

Repertório:
•

•
•

•

Músicas folclóricas e outras inéditas, especialmente criadas para o
Quintal de estar, relacionadas à cultura popular, e executadas ao
vivo, com voz, percussão e violão;
Danças inspiradas em danças de roda; também danças híbridas (com
forte influência indígena e afro-brasileira).
Poemas, causos, pequenos contos populares, folclóricos ou de autor.
Literatura de cordel, Manuel Bandeira, Lenilde Freitas, Fernando
Pessoa, são algumas das fontes que nos inspiraram.
Receitas de culinária popular. São de comer, mas nós dançamos,
cantamos e jogamos! Naturalmente, os participantes levam a receita
para casa, no final.

Público alvo: o formato básico da intervenção se destina a um público
misto, de todas as idades.

Duração: 1h
Integrantes:
Tamara Grigorowitschs, dançarina, contadora de histórias e pesquisadora;
Luciano Antonio Carvalho, músico, compositor e ator.
Ambos integram o Núcleo Reinventachão - Pesquisa de linguagem e criação
em artes integradas.

Contato:

tamara.arteeducacao@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.

