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Escolhos de Zinco 

Performance em 13 movimentos 

 

Sobre a Performance 

"Houve um tempo em que a lua esteve muito próxima da Terra. O ponto em que a Lua passava 

mais baixo era nos Escolhos de Zinco. Lá íamos nas barquinhas a remo que se usavam então. O 

que íamos fazer na Lua? Recolher o leite lunar que era muito denso, como uma Espécie de 

ricota" 

A performance que o Movére traz a publico nesta primavera de 2011 tem por base alguns 

contos do livro As Cosmicômicas, de Ítalo Calvino, e dialoga com diversos elementos do 

mesmo, tendo como ponto de partida as imagens propostas na frase acima. 

O trabalho convida o publico a embarcar numa viagem imaginária rumo ao local onde se salta 

na lua para colher o leite (queijo) lunar, passeando por espaços onde as relações cósmicas, 

imaginárias e interplanetárias se desenrolam em ações performáticas realizadas pelos 

membros do grupo, contando em alguns momentos com a participação discreta do publico, 

que será guiado na viagem pelos membros da EZ Inc.  

Com este trabalho o grupo segue sua busca de uma linguagem cênica e espetacular não 

interpretativa,de baixo custo e impacto ambiental, elementos estes que vem sendo 

desenvolvidos em direção à construção de uma ecopóética. 

Sobre o grupo 

O Movére é um dos subgrupos do Grupo Transdisciplinar de Pesquisa em Artes Culturas e 

Sustentabilidade . Como parte desse grupo, o Movére pauta sua atuação com base na linha de 

pesquisa Artes cênicas, Performance e Sustentabilidade do mesmo e é integrado por 

estudantes do curso de Teatro, os quais desenvolvem ações de pesquisa (Iniciação Científica), 

Extensão (O projeto Arte e Sustentabilidade pra toda parte) e ensino (promoção de cursos, 

vivências e oficinas ministrados por seus membros e por profissionais afins ao trabalho do 

grupo). Dedica-se prioritariamente ao estudo e à pesquisa do corpo em situação de 

representação, à corporeidade, às técnicas do ator, à cena e à Performance com o objetivo de 

desenvolver novas poéticas cênicas, técnicas e dramaturgias corporais baseadas numa cultura 

de sustentabilidade, de modo a criar uma nova ecopoética para o trabalho do ator-dançarino. 

Contato 

www.arteesustentabilidade.com 

movere@arteesustentabilidade.com 
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Ficha Técnica 

Encenação: 

Adilson Siqueira 

 

Performers 

• Ana Flor 

• Camila Ribeiro 

• Genilson Ferreira 

• Giovanna Araujo 

• Jan Trindade 

• Romíria Turcheti 

• Thaissa Gömöry 

• Victor Góis 

 

Diretor Técnico 

• Virgilio Dangelo 

 

Costureira  

• Elisa 

 

 
 
 

Local: Centro Cultural Yves Alves - Tiradentes - MG 
Dias 14 e 15 de Outubro/2011 - 20h 

Ingressos: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia) 
 
 
 


