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O FIL!
E então , ele fez 11 anos.

Decidido, resolveu criar asas, e plantou variadas sementes.  Floresceu, 
frutifi cou, voou.

Abriu janelas, portas, e entrou n’uns espaços vazios, nos entremundos; 
passagens secretas para outros mundos - que nem sabia que existiam.

E foi desvendando, descobrindo, descortinando, experimentando  
aquelas coisas todas que não tinham nome; e, nem mesmo um lugar 
certo para se guardar - mas que estavam ali para serem percebidas, 
vividas, escutadas, olhadas, sentidas.

Provou o gosto da música, se arriscou no universo do circo, dançou 
com suas mil pernas e braços, viu dentro dos olhares, embalou os be-
bês, acolheu as crianças, beijou os jovens e enterneceu os mais velhos.

Ousado, fez contato com o divino, o sagrado, o profano e com o íntimo 
do mais íntimo.

Não se dobrou, mas ajoelhou para agradecer. E, quando agradeceu, 
transbordou. Viu que ali onde ele estava, tantos outros - semelhantes 
ou diferentes - poderiam estar.

Chamou todo o mundo dos mundos todos, misturou tribos, assobiou 
em muitos tons e se ouviu:

Fil, fi l, fi l, fi l, fi l, fi l!

 O FIL CHEGOU!

Karen Acioly, criadora do FIL

nos entremundos; 
que existiam.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

O Rio de Janeiro abriga mais uma vez o Festival Internacional Intercâmbio 

de Linguagens - FIL, que chega à sua décima primeira edição oferecendo às 

crianças, aos jovens e também aos adultos cariocas um programa variado (e de 

alta qualidade e relevância) de espetáculos de teatro, dança, circo e música do 

Brasil e de diversos países.

Além de patrocinar o evento, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, por meio 

da Secretaria Municipal de Cultura, disponibiliza parte de seus equipamentos 

culturais, durante duas semanas, para a realização da programação. Com isso, os 

espetáculos selecionados alcançam diferentes regiões da cidade.

Este ano, a direção do FIL selecionou espetáculos de vários estados brasileiros, 

além de criações de países como França, Quebec, Inglaterra, Espanha, 

Alemanha, Peru, Bósnia e Dinamarca. Há vinte e dois espetáculos , sete mostras 

e duas exposições , além de  outras atividades.

A realização do FIL reafi rma a vocação do Rio para a cultura e para o intercâmbio 

cultural. E fortalece a perspectiva de uma política pública de cultura voltada 

para crianças e jovens. Torço para que os espetáculos apresentados encantem o 

público e contribuam para estreitar os laços criativos entre artistas do Rio e de 

outros estados e países.

Sérgio Sá Leitão

Secretário Municipal de Cultura do Rio de Janeiro

Diretor-Presidente da RioFilme

@sergiosaleitao
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Petrobras

Ao apoiar a cultura brasileira, faz parte dos nossos 

objetivos ampliar o acesso à arte. Patrocinando o 

Festival Internacional Intercâmbio de Linguagens 

(FIL), atingimos de uma só vez diversas áreas das artes 

cênicas e outras. Tal diversidade e alcance amplo já 

seriam motivo para a nossa parceria. Além da proposta 

abrangente, ano a ano o FIL foi se consolidando no 

calendário de festivais. Tanto que é a oitava edição 

consecutiva patrocinada pela Petrobras.

Ao longo dos 60 anos de história, que completamos 

em 2013, nossa atividade como empresa engloba 

diferentes campos de atuação. É natural e inspirador 

para a Petrobras trabalhar em conjunto com um 

festival que une, de forma harmoniosa e inspiradora, 

tantas atividades como teatro, dança, circo, artes 

visuais...

Que o FIL continue nos inspirando, através da 

diversidade e do diálogo entre atrações, a sempre 

buscar novos olhares.
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Fotos: Philippe Laurençon
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FIL, FIL, FIL...

Teatro, dança, ópera, show, circo, performance, exposição e ofi cina. Coisas “que 

não têm nome”. Bebês, crianças, jovens e adultos. Pessoas de todas as idades. Gente 

- e bonecos - de oito países. Oito espaços culturais cariocas. Dez dias de encontros 

surpreendentes.  

Mais uma vez, o FIL toma conta do Rio de Janeiro, espalhando alegria e poesia pela 

cidade. O Festival Internacional Intercâmbio de Linguagem chega ao 11º ano mais 

múltiplo e amplo que nunca.

Pioneiro em sua proposta diversa, o FIL sempre tratou seu primeiro público, as 

crianças, de forma inteligente e respeitosa. Nas dez edições anteriores, o público 

também se diversifi cou, cresceu e agradeceu por ser tratado com carinho. De que 

forma? Comparecendo e aplaudindo a programação, sempre de qualidade e sempre 

encantadora.

Para essa edição de 2013, um convite muito legal: a programação  pensada 

especialmente para o Oi Futuro Flamengo e para o Oi Futuro Ipanema.  Nos dois 

centros culturais, o FIL acontece também de forma intensa, com ofi cinas, mesas 

redondas, shows e a estreia de um espetáculo, desde já imperdível, O Mundo 

Encantado de Buarque de Holanda.

Compareçam. Divirtam-se. Aproveitem. 

Depois, só no ano que vem...
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Suspend’s (França/Brasil)
DANÇA ESCALADA (AÉREA), TEATRO DIGITAL, 

CIRCO CONTEMPORÂNEO | todo o público

Suspend’s é um espetáculo de leveza e poesia em que 

os artistas usam o corpo um do outro como uma referência 

no espaço, em total parceria. Dois corpos em diálogo em 

um voo poético, executando uma verdadeira viagem entre 

o céu e a terra, deslizando entre esses dois espaços, numa 

verdadeira dança vertical. 

A Compagnie 9.81 de Eric Lecomte - artista francês de 

circo - combina elementos de dança e acrobacias. Luzes  e 

projeções de vídeo ajudam a criar uma nova realidade, em 

que o artista se arrasta, se eleva, fl utua e voa. Desafi ando 

as leis da gravidade, as apresentações deste moderno 

circo poético levam o público a um universo imaginário. 

Esse espetáculo tem parceria do festival Multiplicidade e 

do artista gráfi co Batman Zavareze. 

Artistas brasileiros convidados: Batman Zavareze e Clau-

dio Baltar

Batman Zavareze - graduou-se em Comunicação Visual 

no Rio de Janeiro, iniciando sua experiência profi ssional 

na MTV Brasil em 1992. Atuou como diretor de arte em 

grandes desfi les de moda e espetáculos. É o idealizador, 

diretor e curador do projeto cultural Festival Multiplicidade 

(www.multiplicidade.com), realizando espetáculos de arte 

digital e música avançada. Seus mais recentes trabalhos são a 

Direção de Arte da nova turnê 2012/2013 de Marisa Monte, “Ver-

dade, Uma Ilusão” com um grande aparato tecnológico, “Paralamas 

do Sucesso 30 anos” e a nova peça de Marco Nanini, “Como abordar 

seu chefe para pedir um aumento” com direção de Guel Arraes.
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Fotos: Stephane Redon
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 Cláudio Baltar - acrobata, capoeirista, ator profi ssional 

e diretor desde 1979. Durante a sua trajetória artística, 

fez diversos cursos e espetáculos, destacando-se em sua 

pesquisa na busca de um teatro físico que, além da palavra, 

prima pelas imagens e pelo movimento. Como diretor 

técnico realiza um trabalho de pesquisa que busca novas 

possibilidades na área de engenharia circense. Durante 

20 anos, entre 1992 e 2012, atuou na Intrépida Trupe, pri-

meiro como ator-acrobata e depois como diretor artístico 

e técnico.

FICHA TECNICA : Interpretes : Eric Lecomte, Violaine Garrois, 

Odille Gheysens, Claudio Baltar, Flávia Costa 

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL:

- Coro de Crianças da Fundação OSB - Ciente da im-

portância de um trabalho de Educação Musical real-

izado por meio do canto coletivo, a Fundação Orquestra 

Sinfônica Brasileira criou, em Abril de 2010, o Coro de 

Crianças com o intuito de desenvolver um trabalho de 

alta qualidade artística, voltado tanto para o repertório 

dos concertos ligados aos corpos artísticos da Funda-

ção OSB, quanto para o repertório próprio do grupo. No 

Coro de Crianças da OSB, as atividades de sensibilização 

caminham junto ao desenvolvimento vocal dos coristas, 

constituindo a espinha dorsal do trabalho. A premissa do 

Coro de Crianças da OSB é estabelecer uma experiência 

de formação para meninos e meninas entre 8 e 16 anos de 

idade, visando introduzir aspectos da linguagem musical 

e promover oportunidades de apresentação tanto em con-

certos e recitais solos quanto com os corpos orquestrais da 

Fundação OSB.
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Fotos: Cícero Rodrigues
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Flots (Quebec)
MIX DE LINGUAGENS  | a partir de 18 meses

Uma jornada através de um sonho agradável, que inclui elementos e cenários 

ligados à natureza, remetendo a uma sensação de paz e tranqüilidade. Pequenos e 

adultos irão juntos descortinar, neste espetáculo de beleza, em meio a atmosfera de 

calma e conforto, um tesouro escondido, a espera de ser conquistado. 

Desde que foi fundado, o Théâtre des Confettis têm a criança como centro das 

ideias, por tudo que ela sugere como sonho, poesia, loucura e ternura, por suas risadas e 

lágrimas, pelo olhar curioso e vigilante. Em cada uma das suas produções, a companhia 

procura somar realidade e imaginação, humor e fantasia, buscando encantar, agradar e 

emocionar. Mas igualmente provocar questionamentos, instigar a refl exão e favorecer 

uma aproximação entre crianças e adultos. 

FICHA TECNICA: Flots, tudo que brilha vê *, criação do Théâtre des Confettis, Concepção e dire-

ção: Véronique Côté, Cenário, fi gurino e iluminação original: Erica Schmitz, Elenco: Josué 

Beaucage e Guy Daniel Tremblay, Música original: Josué Beaucage, Letra e música da canção 

Juste beaux: Josué Beaucage, Distribuição: Josué Beaucage e Guy Daniel Tremblay

* Tudo que brilha vê, citação de Gaston Bachelard no livro La poétique de l’espace, PUF. O Théâtre des Confettis 

recebe subvenções do Conselho para Artes e Letras do Québec, do Conselho para Artes do Canadá e do Serviço de 

Cultura da Cidade de Québec.

Edredon (Quebec)
LINGUAGEM: MIX DE LINGUAGENS | de 12 meses  a 5 anos

Um espetáculo breve, interpretado por duas atrizes. Uma refl exão, que começa na hora 

de dormir, com temas como intimidade, sonhos, relações com os outros e com lugares 

desconhecidos. A peça é carregada de sensações, poesia corporal, sombras, imagens de 

vídeo e luzes sonoras.

Les Incomplètes  - Uma companhia de pesquisa e criação teatral que se 

inspira na diversidade das disciplinas artísticas e aposta na variação de linguagens. 

O resultado de seu trabalho são apresentações executadas em proximidade ao 

público, envolvendo poesia corporal, mídias variadas e sonoridade visual.

FICHA TECNICA: Direção: Jérome Huot, Intérpretes: Audrey Marchànd e Laurence P. Lafaille
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Fotos: Nicola-Frank Vachon
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Seule dans ma peau d’ane / Sozinha na 
minha pele de asno (França/Brasil)
POESIA E DANÇA CONTEMPORÂNEA | a partir de 7 anos

Primeiro houve um rei.

Primeiro houve uma rainha.

Houve amor e, rapidamente, uma criança. 

Mas a história ensina que felicidade alguma é perfeita, deve ser vista como ela é e, 

um dia, a rainha fi cou doente. As coisas andam tão rápidas que certa manhã de neve a 

rainha mandou chamar o rei e agradeceu a ele. Depois, novamente agradeceu. Disse 

também outras coisas que não vamos repetir, pois são segredos de pessoas enamora-

das. Disse também: estou partindo, mas não chore, pois você tem a criança e será pre-

ciso consolá-la. Será preciso cuidar dela. Disse também: será preciso amá-la. Depois 

mandou que trouxessem a criança. Disse a ela coisas de mãe, coisas de amor e morreu 

por completo. A criança achou que também morreria, mas isso não aconteceu. O rei, 

por sua vez, caiu numa tristeza tão grande que não conseguia mais nem olhar para a 

fi lha. Mandou que ela se fosse e o tempo passou. O tempo passou e os conselheiros do 

rei logo exigiram que o rei voltasse a se casar. Os conselheiros do rei partiram à procu-

ra e voltaram com retratos de todas as princesas casadouras. E por um retrato o rei se 

apaixonou. Era o da própria fi lha. Imediatamente pediu-a em casamento.

Este espetáculo é o resultado de uma colaboração do FIL e da Companhia Hippolyte a 

Mal au Cœur . 

A fundação da Companhia teatral Hippolyte a mal au cœur, em 2005, 

nasceu do desejo de Estelle Savasta, depois de quatro anos como assistente de direção, 

para Gabriel Garran e depois com Wajdi Mouawad, em Montreal. “Sozinha na minha 

pele de asno” é a segunda produção da companhia. Criada em Fevereiro de 2008, para 

o festival “A pas conténs” de Dijon, o espetáculo foi apresentada mais de 200 vezes 

desde a sua estreia, incluindo o Momix Kingersheim festival. Esta nova produ-

ção é resultado de um trabalho colaborativo com o FIL.

FICHA TECNICA: Direção: Estelle Savasta, Interprete: Eleonore Guisnet, Figuri-

nos: Maira Knox, Luz: Pablo Cardoso
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) Vagabundo (França)
TEATRO DE MARIONETE | a partir de 7 anos

Em sua narrativa, o espetáculo reproduz como estabelecemos os laços que nos 

ligam aos outros, através de um personagem atemporal e sem idade defi nida. 

Um espetáculo cheio de calor humano que evoca, de maneira delicada e pouco 

ortodoxa, pedacinhos de vida com momentos de afl ição e sua cota de ternura.

Lukasz Areski foi malabarista de circo, tendo se formado na prestigiosa escola Fra-

tellini, de circo. Ele também completou um estágio de fabricação e manipulação de 

marionetes com Le Bread and Puppet. Frequentemente realiza ofi cinas de sensibili-

zação, para crianças no Théâtre d’Objet, na França.

Lukasz Areski tira as suas referências de antigos fi lmes de animação e arte bruta 

com o objetivo de criar uma estética inusitada ao reviver objetos feitos com mate-

riais reciclados. 

FICHA TECNICA : Autor e Intérprete: Lukasz Areski

DESDE O AZUL (Peru-Bósnia)
TEATRO DE MARIONETE CORPORAL| a partir de 10 anos

Poder, amor, vida e morte dançam como em um caleidoscópio durante a breve vida 

cênica na qual todos – bonecos e criadores – se unem com desespero em situações 

cheias de humor, sonhos de grandeza e medo da morte.

Os personagens são frágeis, ridículos, carinhosos, às vezes até mesmo malvados, mas 

sempre são tão humanos como a carne e os ossos dos quais são feitos e também como 

o artista que os manipula.

Os diretores Hugo Suarez (Peru) e Inês Pasic (Bosnia) fundaram o Teatro Hugo & Inês 

em 1986. Sua área de experimentação teatral é a pantomima. A partir de 1989, focaram 

seu interesse para as possibilidades expressivas de cada parte do corpo humano: as 

mãos, os pés, os joelhos, o rosto e outros, dando vida a personagens surpreendentes.

FICHA TECNICA: Diretores - Hugo Suarez, Interprete - Inês Pasic
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Fotos: Brigitte Pougeoise
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Herr Schmitt & Herr Schmidt (Alemanha) 
MÚSICA CÊNICA | a partir de 3 anos

Uma peça cheia de música sobre coisas parecidas que nos aproximam e diferenças 

que nos separam.

O Sr. Schmitt mora em um prédio pequeno. Ele toca Violoncelo, em uma grande 

orquestra. Leva sua vida como uma doce melodia, parecida com a que seu violoncelo 

produz. Um dia, o Sr. Schmitt muda para o lado do Sr. Schmidt. Este, por sua vez, 

toca Sax numa Banda. Leva sua vida como o ritmo do Jazz, para cima e para baixo e 

um pouquinho maluco. Os dois tentam ser bons vizinhos. Eles são extremamente 

gentis um com o outro, se dizem “Bom dia“ e “boa noite“ todos os dias. Mas o Sr. 

Schmitt acha o Sr. Schmidt meio esquisito e o Sr. Schmidt acha o Sr. Schmitt sem 

graça. Até a música os separa, porque a música clássica e o jazz não combinam. Um 

dia eles brigam sério, como o sax e o violoncelo, com tons altos e esquisitos, até o 

momento em que eles se encontram no mesmo tom. Será que eles deveriam tocar 

juntos? Poder, eles poderiam...

Theater Mobilis - Teatro para todos!

O Theater Mobilis que se mover, criar mundos com sua platéia, e, juntos,  

explorar limites, fazer perguntas e buscar por respostas. Atuamos para você com 

movimento - música - humor e seriedade - luxúria e paixão - e - as vezes, até mes-

mo sem dizer uma palavra (Daniel Zambra).

Deixe as crianças rirem ou serão ranzinzas quando crescerem! (H. Maurus)

FICHA TECNICA: Intérpretes: Michael Braun e Daniel Zambra, Direção: Daniel Zambra
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“Sienta la Cabeza” (Espanha)
PERFORMANCE  | todo o público

Um espetáculo de esculturas de cabelo feitas ao vivo ao som de DJ. O 

grupo catalão “Sienta la Cabeza” põe em cena um excêntrico Salão 

de Beleza onde a criação e a fantasia visual e sonora de duas cabeleireiras 

e um DJ não conhecem limites. O espetáculo recicla e transforma objetos 

cotidianos em peças únicas, que dão o toque fi nal às incríveis obras de 

arte feitas nas cabeças das pessoas. Junto com a música, recriam um 

universo cheio de fantasia, com todo tipo de desvario que a imaginação 

possa suscitar. “Sienta la Cabeza” combina a arte do design de cabelos 

com a técnica da escultura e convida o público a participar de uma inu-

sitada transformação estética. Ao mesmo tempo, a trilha sonora garante 

que a energia da música crie uma atmosfera onírica e exótica, dando 

outra dimensão e colorido à criatividade dos penteados-esculturas. Um 

espetáculo de arrepiar os cabelos, literalmente! E que não deixa ninguém 

indiferente. 

Para ver, ouvir e provar... se você se atreve!

A Companhia “Sienta la Cabeza” nasce, em 2001, do encontro 

da cabeleireira brasileira Fafá Franco e do músico escocês Nick Pres-

cott que juntos dão asas à sua criatividade e imaginação ao integra¬rem 

penteados artísticos à música e criarem o espetáculo “Sienta la Cabeza”. 

Um ano mais tarde, une-se ao grupo a escultora de Ibiza Cécile Ribas 

estabelecendo o atual formato da companhia: duas cabeleireiras e um DJ. 

Sua participação, até o ano de 2008, contribuiu para o desenvolvimento 

artístico e estético do espetáculo. Atualmente, o grupo conta com a cola-

boração da atriz brasileira Tatiana da Silveira como cabeleireira artística. 

FICHA TECNICA : Direção: Fafá Franco, Elenco: Fafá Franco, Nick Prescott e Tatiana 

da Silveira, Música: Nick Prescott, Figurinos: Cécile Ribas
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Fotos 1 e 2: Pep Mayugo
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POST (França)
CIRCO CONTEMPORÂNEO | a partir de 10 anos

Conduzido por um malabarismo visual permeado de lances dra-

máticos e poéticos, post põe frente-a-frente dois indivíduos em 

pleno vazio, como sobreviventes da humanidade em extinção, se 

agarrando a seus instintos e um ao outro, para sobreviver. POST se 

concentra na relação do indivíduo com seu próximo, explorando 

movimentos de verticalidade, equilíbrio, obstáculos, resistência e 

nos fala sobre a humanidade, sobre sua solidão irremediável, e ao 

mesmo tempo sobre a dependência que sentimos um do outro, no 

convívio humano. Uma relação com tons melancólicos, embalada 

por sons de rock, que se intercala entre compartilhamento abstra-

tivo e melodrama adocicado.

A companhia teatral Cirque Bang-bang  foi fundada 

por Elsa Guérin e Martin Palisse, que ao longo dos últimos dez 

anos, desenvolveram juntos uma conexão incomum ao malaba-

rismo em tons minimalistas e sutis. Eles se dedicam a criar peças 

que examinam o potencial coreográfi co e teatral do malabarismo, 

questionando ao mesmo tempo roteiro e dramaturgia no circo 

contemporâneo.

FICHA TECNICA : Direção e interpretação: Elsa Guérin e Martin 

Palisse, Colaboração artística: Manu Deligne

Espetáculo Post – Crédito: Ludovic Combe
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Fotos: Ludovic Combe
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Wind / Vento (Dinamarca)
ESCUTA MUSICAL, MÚSICA CÊNICA | a partir de 2 anos 

“Vento”, uma peça de teatro sensórial  em que os pequenos 

são convidados a um passeio com o vento, aonde, um sim-

ples sopro de ar pode solucionar as maiores questões. Uma 

jornada através de imagens transformadoras, da mais suave 

brisa de verão a tempestades relampejantes. Todo o trabalho 

teatral é inspirado por Michael Chekhov, o ator russo e educa-

dor teatral, sobrinho do aclamado autor e dramaturgo Anton 

Chekhov. A encenação conta com a participação especial da 

atriz brasileira Chrys Rochat. 

A companhia dinamarquesa Madame Bach se dedica 

há muitos anos ao teatro infantil, atendendo a um público 

mais jovem e cuja comunicação com esta audiência ocorre 

na exploração dos sentidos através de som, música, palavras 

e movimento. Muitas de suas obras teatrais são originais e 

vem recebendo ovação das críticas Dinamarquesa e interna-

cional. Suas produções são o resultado da colaboração entre 

artistas locais e internacionais, ativas no teatro infantil. Esta 

colaboração não só mantém o trabalho do grupo atualizado 

na Dinamarca, como também ajuda a expandir a produção do 

grupo às audiências jovens de outros países.

FICHA TECNICA : Direção: Lisa Becker, Intérpretes: Pernille Bach e 

Christian Schroder

Atriz brasileira convidada : Chrys Rochat
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Fotos 1 e 2: Christoffer Brekne
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Songs from above / Música que 
vem do céu (Dinamarca)
MIX DE LINGUAGENS | a partir de 4 anos

Neste espetáculo, o público é convidado a entrar em uma tenda - 

uma grande instalação plástica - e colocar-se bem juntinho da única 

atriz que, em um cenário claro e limpo, em um ambiente silencioso, 

em uma atmosfera de tranquilidade e serenidade, conta uma história 

singela e tocante. Ela narra o sonho de uma criança, de uma forma 

sutil e delicada, com pequenos bonecos, valendo-se de truques ao 

mesmo tempo simples e surpreendentes. É, entretanto, a fi neza e su-

tileza do trabalho desta única atriz, brasileira radicada na Dinamarca 

há muitos anos, que, em português, magnetiza, deslumbra e envolve 

um público de bebês e pais em uma experiência inesquecível.

O espetáculo vem ao Brasil, graças aos esforços do Instituto Cultural 

da Dinamarca, que subvenciona a turnê do Teater Refl eksion pelo 

Brasil. 

Fundada nos anos 80, Teater Refl eksion é uma das compa-

nhias mais importantes da Dinamarca. Dedica-se ao Teatro para 

Jovens, Crianças e Bebês. Com uma linguagem particular, que se vale 

da utilização de objetos, marionetes, atores e um grande apuro plásti-

co, a companhia conquistou, por sua trajetória, o respeito de artistas, 

público e críticos, e tem recebido muitos prêmios em seu país. 

FICHA TECNICA : Intérpretes: Lisa Becker e Maria Rusz, Texto: Mette Rosleff, 

Diretor: Bjarne Sandborg, Marionetes e cenários: Mariann Aagaard, com 

assistência de Sofi e Faurschou Hastrup, Musica: Martin Vognsen, Ilu-

minação: Jesper Hasseltoft, Technique/workshop: Morten Meilvang 

Laursen & Vibeke Pagh Schultz
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Fotos: André Andersen
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O Mundo encantado de Buarque de Hollanda

MÚSICA CÊNICA | a partir de 4 anos

Uma trupe de saltimbancos e um menino com uma imaginação incrível cha-

mado Chico. Esses são os ingredientes principais dessa viagem musical que 

vai nos ajudar a desvendar personagens e histórias da cidade onde moram: 

a cidade encantada de Buarque de Hollanda. Tiana, Rico, Rena, Vini e Foca, 

nossa trupe, tocam, cantam e representam as alegrias e descobertas do 

menino. A Banda passa, os pássaros reclamam em “Passaredo”, um meni-

no travesso fala do seu anjo safado, um “Boi voador” sobrevoa suas cabeças 

e “João e Maria” contam seus sonhos de brincadeira! Dirigido ao público 

infantil, o espetáculo é composto por onze músicas de Chico Buarque que não 

foram compostas especialmente para crianças, mas que possuem sensibilidade 

e encantamento que falam com todas as idades.

FICHA TECNICA : Com: Anna Markun, Músicos atores: Renato Frazão, Ricardo Rito, 

Vinicius Frate e Bruno Fochi, Direção: Beto Brown, Programação visual e animação: 

Manifesto Design, Diretor Musical: Renato Frazao, Iluminação: Djalma Amaral, 

Figurino: Ticiana Passos, Fotos: Marcio Martins, Produção: Fernanda Jankovitz, 

Produção Geral: Clélia Bessa, Realização: Raccord Produções

Nadistas e tudistas
TEATRO | a partir de 5 anos

A partir do amor entre Nadinha e Tutano, dois representantes dos povos 

inimigos, surge um novo povo que consegue romper as barreiras e aceitar 

as diferenças como parte fundamental para uma nova sociedade, que 

respeita o meio-ambiente e pratica o real signifi cado da palavra sustenta-

bilidade. A narrativa é passada de avó para neta e é através das indagações de 

Luiza, uma menina inquieta e questionadora, que o público começa a encontrar 

respostas para tantas perguntas sobre o mundo.

O espetáculo “Nadistas e Tudistas” é um espetáculo que surgiu a partir 

da adaptação do livro homônimo do escritor, roteirista e dramaturgo Doc 

Comparato. A livre adaptação da obra, feita por Renata Mizrahi, apresenta ao 

público o início de uma nova gente que surge a partir da descoberta do amor 

entre dois seres oriundos destes dois povos, Nadinha e Tutano. 
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Fotos: Marcio Martins

Fotos: Matheus Cabral
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FICHA TÉCNICA: Autor do Livro “Nadistas e Tudistas”: Doc Comparato, Adapta-

ção Livre: Renata Mizrahi, Direção Geral: Daniel Herz, Elenco: Lorena Com-

parato, Clarissa Kahane, Rodrigo Fagundes,Wendell Bendelack, Gabriela Ro-

sas, Lucas Drummond e Tatiana Infante, Iluminação: Jorginho de Carvalho, 

Figurino: Patricia Muniz, Cenografi a: Ronald Teixeira, Direção de Produção: 

Miguel Colker, Direção Musical, Letras e Músicas: Leandro Castilho

FELIZARDO
MIX DE LINGUAGENS | a partir de 3 anos

felizardo é um musical infantil com pitadas circenses e tea-

trais que passeia pelos caminhos da infância, desde o nascimento, 

o acordar para o mundo, até o encontro com as primeiras escolhas 

e responsabilidades. Ora pela ótica de uma menina ora pela de um 

menino, narra a saga de Aurora – uma menina esperta de seis anos – 

e de seu amigo imaginário Felizardo, que partem para uma aventura 

heróica: vão brincar, vão para o reino da natureza e do folclore, onde 

não existe tempo nem idade.

Sediada na cidade de São Paulo e com 9 anos de atividade, a Banda 
MIRIM é um grupo composto por talentosos artistas provenientes de 

várias áreas – entre atores, músicos, cantores e artistas circenses – e 

inúmeros colaboradores, que vem se destacando, desde 2004, com 

seus espetáculos multidisciplinares destinados ao público infanto-

-juvenil. Desde sua criação, dedica-se a inventar e produzir ativi-

dades cênicas – tanto espetáculos como ofi cinas – que combinem 

linguagens derivadas do circo, do teatro e da música, buscando 

neste elo de integração traduzir a poesia e o universo das crianças.

FICHA TECNICA : Texto e Direção: Marcelo Romagnoli, Elenco: Claudia 

Missura, Rubi, Tata Fernandes, Simone Julian, Nina Blauth, Nô Stopa, 

Foquinha, Olívio Filho, Lelena Anhaia, Edu Mantovani, Músicas: 

Tata Fernandes, Nô Stopa, Zeca Baleiro, Direção Musical: 

Banda Mirim, Luz e espaço cênico: Marisa Benti-

vegna, Figurinos: Claudia Schapira, Produção 

executiva: Andrea Pedro. 
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Fotos: Elcio Paraíso
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Silêncio Total – 
Vem Chegando um Palhaço
TEATRO POPULAR E CENA POÉTICA | todo o público

 O palhaço Xuxu’s, de Luiz Carlos Vasconcelos vem da rua pela 

platéia e estabelece relações pessoais. Essas relações determi-

narão todo o espetáculo onde são realizadas mágicas, números 

musicais e de equilíbrio, todos como pretexto para revelar a 

natureza humana do velho Xuxu’s. O espetáculo surgiu e se de-

senvolveu em experimentações de rua, basicamente através de 

improvisos onde o material que surgia era selecionado natural-

mente pela aceitação ou não do público. 

O Grupo Piollin foi fundado quando jovens ocuparam um 

convento abandonado a fi m de produzir e pesquisar teatro. O 

que acabou envolvendo a comunidade local de João Pessoa (PB) 

num trabalho permanente de arte-educação e motivou a criação 

da Escola Piollin e do Teatro Piollin. 

FICHA TECNICA: Criação e atuação: Luiz Carlos Vasconcelos Costa, Di-

retor: Luiz Carlos Vasconcelos, Diretor Assistente: Luis Carlos Nem, 

Cenografi a: Luiz Carlos Vasconcelos, Música: Klezmer – Musica de 

festa social Judia (Domínio Público), Luz: Luiz Carlos Vasconcelos e 

Luis Carlos Nem, Figurinos: Luiz Carlos Vasconcelos
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Fotos: Daniel Benassi
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Pequena coleção 
de todas as coisas
DANÇA CONTEMPORÂNEA E CENA POÉTICA | 
todo o público

Do alto de um balde posto de cabeça para baixo, 

um mundo de descobertas se descortina. Os 

objetos metodicamente espalhados pelo chão 

formando um grid, podem ser um gigante, uma 

espaçonave, um companheiro de dança. Coisas 

vermelhas, verdes, azuis. Coisas de aniversário, 

de ir à praia, de comer, de fazer chorar.

A Companhia Dani Lima foi criada em 

1997, no Rio de Janeiro, e desenvolve pesquisas e 

experimentações no campo da linguagem cênica, 

com abordagem multidisciplinar e atividades de 

formação de público para a dança.

FICHA TECNICA : Diretora: Dani Lima, Intérpretes: Carla 

Stank, Lindon Shimizu, Laura Samy e Fabrício Belsoff, 

Cenografi a: João Modé e Erika Schwarz, Música: 

Rafael Rocha e Rodrigo Marçal, Luz: Renato Machado, 

Figurinos: Valéria Martins

Fotos: Renato Mangolin

Fotos: Renato Mangolin
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Grupo sobrevento 
Formado em novembro de 1986, o GRUPO 

SOBREVENTO é um grupo profi ssional de Teatro 

que mantém um repertório de espetáculos e que 

se dedica à pesquisa, teórica e prática, da anima-

ção de bonecos, formas e objetos. 

A Bailarina
TEATRO DE BONECOS E ANIMAÇÃO | a partir de 6 meses

Uma mulher recebe de presente, de sua fi lha, uma caixinha de música, 

com uma bailarina. Entre colares e a dança da bailarina, ela se lembra 

dos sonhos esquecidos e abandonados e questiona o equilíbrio que 

buscou e que encontrou, mas que a afastou do risco, do medo, da queda e 

das emoções mais profundas que sua fi lha, agora, como quando pequena, 

teima em despertar.

FICHA TECNICA: Autora: Sandra Vargas, Diretor: Luiz André Cherubini e Sandra 

Vargas, Cenografi a, bonecos e adereços: Grupo Sobrevento, Intérprete: Sandra 

Vargas, Figurino: Sandra Vargas, Iluminação: Renato Machado, Direção Musical: 

Luiz André Cherubini

Mozart Moments
TEATRO DE BONECOS E ANIMAÇÃO | todo o público

Mozart Moments é formado de cinco quadros curtos. A 

companhia põe-se a contar, em pequenas cenas, através de seus 

bonecos, algumas passagens da vida de Mozart. 

FICHA TECNICA: Autores : Grupo Sobrevento e Ricardo Soneto,  

Adaptação: Grupo Sobrevento, Diretor: Luiz André Cherubini, 

Cenografi a, bonecos e adereços : Grupo Sobrevento e Agnaldo 

Souza, Intérpretes: Sandra Vargas, Luiz André Cherubini e 

Maurício Santana, Figurino e Desenho da Carroça : Gilson Mot-

ta, Iluminação:Renato Machado, Direção Musical: Luiz André 

CherubiniSO
B

R
EV

EN
TO

: M
O

ZA
R

T 
M

O
M

EN
TS

 -
 B

R
AS

IL
SO

B
R

EV
EN

TO
: A

 B
AI

LA
R

IN
A 

- 
B

R
AS

IL MOSTRA FIL - SOBREVENTO

Fotos: Marco Aurélio Olimpio

Fotos: José Roberto Lobato
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Meu Jardim
MIX DE LINGUAGENS | a partir de 6 meses

Entediado, em meio a um deserto, um viajante decide criar um jardim. A partir 

do texto da autora belga de origem iraniana Mandana Sadat, o Grupo Sobre-

vento compõe um espetáculo que utiliza elementos visuais e sonoros próprios 

da cultura brasileira, que a aproximam da cultura iraniana e que, curiosamente, 

parecerão familiares a cidadãos de todo o mundo. 

FICHA TECNICA: Adaptação: Luiz André Cherubini, Diretor: Luiz André Cherubini, Interpre-

tes: Luiz André Cherubini e Maurício Santana, Cenário: Luiz André Cherubini, Figurino: 

Thais Larizzatti, Iluminação: Renato Machado, Trilha Sonora: João Poleto (direção musical e 

músicas originais)

O anjo e a princesa 
MIX DE LINGUAGENS|  todo o público

O ANJO E A PRINCESA é um texto inédito de Sandra Vargas, atriz do espetáculo, 

inspirado livremente no conto IRREDENÇÃO, do escritor chileno Baldomero Lillo. 

A peça narra a primeira experiência de um anjo-da-guarda e trata de suas desven-

turas ao tomar conta de uma princesa, a quem lhe cabe proteger. Vaidosa, a prin-

cesa manda cortar todas as fl ores de um bosque de pessegueiros para decorar os 

salões de seu castelo para uma grande festa. Somente depois de um ano de tristeza 

e arrependimento, na primavera, voltam a nascer as fl ores. O anjo-da-guarda que 

ampara a princesa, mostra-se, na peça, somente como um observador e deixa a 

cargo da própria vida, de seu curso natural, os milagres que deveria fazer.

FICHA TECNICA : Texto: Sandra Vargas, interpretação: Sandra Vargas, direção geral: Luiz An-

dré Cherubini, cenário: Mário Cavalheiro e Monika Papescu (Studio Morungaba) e Luiz 

André Cherubini, fi gurino: Sandra Vargas e Monika Papescu, bonecos: Miguel Vellinho 

e Monica Papescu, direção musical e músicas originais : Marcelo Zurawski, iluminação: 

Renato Machado, operação de som: Anderson Gangla, operação de luz: Renato Machado 

ou Edgar Della Paschoa Jr..
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Fotos: Grupo Sobrevento

Fotos: Luiz André Cherubini

AF-37-cat2013-FIL-56pgs.indd   27AF-37-cat2013-FIL-56pgs.indd   27 10/09/13   10:0910/09/13   10:09



PU
SH

 I
N

 F
IL

 -
 B

R
AS

IL
PI

ET
R

O
 

Fotos: Gabriel Klein

Fotos: Paprica Fotografi a
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especial fi l

PUSH IN FIL

ESPORTE E VÍDEO | todo o público

Entusiastas do skate e admiradores deste e outros esportes radicais urbanos tem um encontro marcado na 

programação do FIL! Para celebrar a chegada da primavera em grande estilo, o Push in FIL recebe o público 

das galeras de todas as tribos, na área externa do teatro municipal do Jockey, para uma mostra incrementada de 

vídeos e curtas sobre o esporte.  Enquanto os adeptos do longboard e outras modalidades do skate realizam ma-

nobras incríveis no circuito construído para o evento, o público ainda pode assistir à vídeos, conferir o trabalho 

de artistas grafi teiros, ouvir bandas de rap ao vivo e, principalmente, interagir participando, num verdadeiro 

luau urbano, embalado ao som de DJ. Não perca tempo, traga seu skate e venha entrar nessa onda!

PIETRO

O curta-metragem aborda a temática da velhice e da solidão. Pietro tem 75 anos, é solitário e mora em um con-
jugado de um bairro do subúrbio carioca. Seu único companheiro é Roberto, um cão vira-latas. Quando Roberto 
morre, Pietro é obrigado a quebrar a sua rotina. Quando ele conhece Marta, uma tímida senhora, dá-se início a 
descoberta de um sentimento que ambos desconheciam até então em suas vidas.

Hsu Chien Hsin nasceu em Taiwan e é formado em Cinema pela UFF. Trabalhou como diretor nos curtas 
“Transfi guração”, “Imbroglio”, “Agravo”, além de “Pietro”. Atuou como assistente de direção de grandes fi lmes 
nacionais como “Confi ssões de adolescente- o fi lme”, “Minha mãe é uma peça” e De Pernas pro ar. 

Linguagem: Curta-metragem | Classifi cação FIL: Livre-recomendado para crianças maiores de 12 anos

Ficha técnica: DIRETOR  Hsu Chien, PRODUTORA Mariangela Furtado, PRODUTOR EXECUTIVO Ricardo Pedone, 
FOTOGRAFIA Dante Belluti, FIGURINO Fernanda Fabrizzi, DIRETOR DE ARTE Alexandre Meyer, PRODUTOR MUSI-
CAL Plinio Profeta, ELENCO: Pietro Mário / Bela Mazzoni / e outros 

CABELOS ARREPIADOS, O LIVRO

Karen  Acioly lança seu livro mais recente, Cabelos Arrepiados, em evento cabeludo do FIL.  

O livro, editado pela Rocco,  conta a saga de 5 crianças insones: Flora, Cora , Dora, Tico e Ciro  que tiveram seus 

sonhos roubados e que ouvem sonhos, para ver se -quem sabe- voltem a sonhar .
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Mostra FIL – Óperas infantis
Para quem não conhece, nunca ouviu ou nunca presenciou a oportu-

nidade de viajar em um espetáculo de ópera, o FIL introduz o mundo 
maravilhoso desse gênero musical para quem é iniciante e para quem é 

iniciado. Três óperas de câmara, pensadas para as crianças de todas as idades, 
estão no roteiro do FIL! As apresentações serão como uma ópera de câmara, 
composta por 4 cantores, acompanhados ao piano pelos compositores.

THE CLOUD-EATER / O COMEDOR DE NUVENS (INGLATERRA/BRASIL)

ÓPERA PARA CRIANÇAS E TODA A FAMÍLIA| a partir de 7 anos

A narrativa vem da mitologia da tribo Pueblo que vive no deserto do 
Novo México, sobre as aventuras do indiozinho Ahaiyuta, e sua jornada 

para derrotar o monstro comedor de nuvens. O monstro vive numa 
montanha e devora todas as nuvens, o que faz com que não haja 

mais chuvas e começa a seca. Com isso os pastos e as colheitas vão 
morrendo, e também o gado e as pessoas. Ahaiyuta vive com a avó, 
que vai lhe dar penas com poderes mágicos para lhe ajudar em sua 
empreitada. No caminho ele também recebe a ajuda de um esquilo. 

No fi nal ele derrota o monstro e acaba com a longa seca.

A ópera foi encomendada pela fundação Maternik para o projeto “Era 
uma vez”. O projeto leva musicais de contos de fadas para crianças que 

convalescem em hospitais do Reino Unido. O Comedor de nuvens estreou 
em maio de 2013, em Londres, na Shooting Star House.

A Motivação do violoncelista Thomas Maternik-Piret na encomenda 
de novos trabalhos de compositores de ópera – através da fundação que 
leva seu nome - é a de se criar peças que possam ser apresentadas fora do 
ambiente teatral, com arranjos musicais e duração fl exíveis. Isso permite 

que o programa possa ser ajustado para qualquer espaço disponível e 
sua duração mantida num tempo adequado às crianças, assim como 

também acomodar necessidades especiais como escalas de trata-
mento e diferentes reações sensoriais.

FICHA TÉCNICA: Música: Mario Ferraro, Libreto em inglês de Dik 

Edwards, Produtor e idealizador: Thomas Maternik-Piret, Autoria: 

Mario Ferraro e Dik Edwards (compositor/librettista), costumes 

design and making by Alain Pissinier and Melina Caillon “

Participações especiais: Juliana Franco, Cintia Graton, José Mauro 

Brant, Mona Vilardo, Kesia Decoté e no violoncelo: Thomas Maternik
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AS ROUPAS DO IMPERADOR (QUEBEC)

ÓPERA PARA CRIANÇAS E TODA A FAMÍLIA || todo o público

Ópera-guinhol - O grande desfi le para os festejos do dia de São Pantaleão já se aproxima 

e nada foi preparado. Para o imperador Pantaleão, o desfi le não passa de mais uma ocasião 

para que se diga como ele é bonito, mas a imperatriz Georgina bem que gostaria de alterar 

a organização e tornar a coisa um acontecimento que quebre um pouco o seu eterno tédio. 

Sentindo a possibilidade de um lucro fácil, Zani, o camareiro preguiçoso, resolve assumir a con-

cepção dos festejos. Para infelicidade da sua mulher, Zana, ele se transforma então num excêntrico 

personagem: o genial, divino e sublime Maestro Arlequino, criador da nova arte!

A companhia de teatro e ópera Voxpopuli, de Quebec, foi fundada em 2006 por Patrick Ma-

thieu, Bernard Levasseur, Règis Guyonnet e Paul Buissonneau. Em busca do elo perdido entre as 

artes popular e erudita, a empresa cria e produz óperas, balés e peças de teatro que são de alta 

qualidade e acessível a todos os públicos. A Companhia de teatro e ópera Voxpupuli devota uma 

atenção especial às audiências compostas por famílias.

Créditos: Música e libreto: Patrick Mathieu

Participações especiais: Inácio de Nonno, Cintia Gra-

ton, Jose Mauro Brant, Juliana Franco e Kesia Decoté

ÓPERA DESDE CRIANÇA | todo o público
ÓPERA PARA BEBÊS E CRIANÇAS DE TODAS AS IDADES

“Ópera desde criança” – palestra espetáculo com o compositor, libretista e autor 

teatral Roberto Bürgel sobre as suas experiências com a linguagem cênico-musical 

para crianças de todas as idades. Apresentação de trechos das óperas “Bagunça!”, 

“A Fabulosa Corrida”, “Os Meus Balões”, “Hans, o Faz Tudo”, “A Lenda da Mu-

lher do Jacaré”, entre outras, com o autor ao piano e 4 cantores líricos.

Roberto Bürgel é curitibano e graduou-se no Curso Superior de Piano da 

Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Das criações em preto e branco 

do teclado do seu piano, passou para as cores orquestrais estudando 

orquestração, regência e composição na Alemanha. Desde 1980, dirige 

musicalmente e compõe para teatro, ópera, dança e imagem. Compôs a 

primeira ópera para bebês, Bagunça! (2003) e teve sua ópera popular O 

Casamento da Filha de Mapinguari (1998) encenada por tribos indígenas 

no Amazonas.

Ficha técnica: Compositor: Roberto Bürgel, Libreto: Karen Acioly e Roberto Bür-

gel | Participações especiais: Inácio de Nonno, Juliana Franco, José Mauro Brant, 

Cintia Graton,  Mona Vilardo e no violoncelo: Thomas Maternik
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Mostras 
Mostra FIL - Comkids 
O ComKids é uma plataforma que se caracteriza como um 

grande guarda-chuva, abrigando gente interessada, nos 

acontecimentos do universo da mídia e da cultura da infân-

cia. O Comkids é também um movimento na direção de difundir 

novos produtos culturais e de contribuir para o amplo acesso a eles. 

A parceria entre o Comkids e o FIL nasceu a partir da identifi cação de 

uma meta comum entre nossas organizações, a cultura e a arte pelo cami-

nho do audiovisual. 

Audiovisual:
DESIGN AH!

Masakazu Sato, Japão, 2011, NHK, 15 min

Design Ah! mostra para as crianças como o design pode tornar 

a vida das pessoas mais divertida e criativa.

(FINALISTA NO FESTIVAL PRIX JEUNESSE INTERNACIONAL 2012, ALEMANHA, 

MOSTRA COMKIDS 2013 )

DISQUE QULOMBOLA

David Reeks, Estúdio Veredas, TV Brasil, Brasil, 2011, 13 min

Em Disque Quilombola, crianças do Espírito Santo conversam de um jei-

to divertido sobre como é a vida em uma comunidade quilombola e, em 

um morro na cidade de Vitória. Por meio de uma brincadeira infantil, 

os dois grupos falam de suas raízes e revelam o quanto a infância tem 

mais semelhanças do que diferenças.

(PREMIADO NO FESTIVAL COMKIDS PRIX JEUNESSE

 IBEROAMERICANO 2013, BRASIL)
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JOÃO, O GALO DESREGULADO

Camila Carrossine e Alê Camargo - Buba Filmes, Brasil 2013, 10 min – Musica de Helios 
Ziskind e Ivan Rocha

Musical que narra a história de João, um galo com um comportamento atípico que che-
gou a fi car famoso por cantar na hora que bem queria. Foi surpreendido pelas mudanças 
notempo e por uma inesperada transferência de morada. As pessoas não imaginavam 
a tristezaque a falta do galo causaria... Ele acabou sendo lembrado todas as vezes que o 
vento soprava. Baseado em fatos reais.

(FINALISTA NO FESTIVAL COMKIDS PRIX JEUNESSE IBEROAMERICANO 2013 )

MENINA PIMENTA, NIÑA AJÍ , POPULAR O NORMAL 

Ximena Stahelin e Daniel Arce, Domo Animato e Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, Colômbia, 2013, 2 min

Nina é uma menina de 13 anos que tem que lidar com seu peculiar coração: uma pimenta 
vermelha daquelas bem apimentadas. É uma comédia com a mensagem de autoaceitação e 

tolerância. Neste curta,  Nina está no seu quarto desenhando um coração e descreven- do as 
pessoas ao seu redor. Enquanto isso, um guaxinim descobre o efeito que a pimenta tem sobre 

ele. Este é o primeiro episódio da série, onde são apresentados os personagens principais.

(FINALISTA NO FESTIVAL COMKIDS PRIX JEUNESSE IBEROAMERICANO 2013, BRASIL)

MINHA AVÓ, MI ABUELA 

Carlos Eduardo Smith Róvira, HIERROanimación, Colômbia, 2012,8 min 

Uma menina de sete anos passa um fi m de semana na casa da sua avó no campo. Ela está com 
medo da pele enrugada da avó e imagina a velhinha como se fosse uma grande árvore nodosa. A 
pequena terá que superar seu medo para estar perto da avó.

(FINALISTA NO FESTIVAL COMKIDS PRIX JEUNESSE IBEROAMERICANO 2013, BRASIL)

O GIGANTE

Julio Vanzeler e Luís da Matta Almeida, Pilot Design, Zeppelin Filmes, Sparkle Animation, Abano 
Producións e Igor Pitta Simões, Brasil/Portugal, 2012,10 min 

Uma menina viaja no coração de seu pai que é um gigante. E o coração do gigante é aberto 
precisamente para que possa abrigar toda a ternura que ele tem para dar a ela. A menina 

conhece a realidade através daquilo que o gigante oferece, e dos desenhos que ele faz. Mas 
chega o momento em que ela quer conhecer a realidade por si mesma e traçar os seus 

próprios caminhos.

(FINALISTA NO FESTIVAL COMKIDS PRIX JEUNESSE IBEROAMERICANO 2013, BRASIL)
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Fotos: Washington Possato

OS AZUIS

MARA RUBIA

OS DENTES

TANGARÁS
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Mostra FIL Novas bandas
Mais do que uma oportunidade, o FIL se torna cada vez mais uma plataforma para grandes talentos, possibilitando 

às quatro bandas fi nalistas, palco, som e luz de alto gabarito profi ssional, para as suas performances. Uma chance 

rara de se presenciar promessas musicais inéditas, em rota de conquistar corações e mentes do público.

Juntos há sete anos, OS AZUIS, chegam a uma nova fase. Após o lancamento do polêmico clipe de “Pélvis”, Tomé 

Lavigne (voz , guitarra e synth), Greco Blue (voz, guitarra e percussão), Tomás Bastos (baixo) e Lucas Mamede (voz 

e bateria), apresentam seu novo EP: “Libertinagem Primitiva”, com as faixas “Hey Neguinha” e “Eu, Tomé e as 

Namoradas

Os TANGARÁS - Às vésperas de lançar seu primeiro CD, a banda que mistura o rock anos 60 de Beatles, Stones e 

Kinks com infl uências do funk e do soul brasileiro a lá Tim Maia, retorna ao FIL, onde estreou em 2011. Embalados 

pelo sucesso de “Você ainda vai me ver com outra”, a banda carioca vai apresentar sucessos do EP “Diamante” e 

músicas inéditas do novo CD. Formado por Ciro Acioli - Vocal, Nino Ottoni - Guitarra, Pitter Rocha - Guitarra, João 

Carrera - Baterista, Miguel Dias - Baixista

OS DENTES é resultado do encontro de quatro jovens cariocas e suas inusitadas bagagens musicais. O grupo mistura 

pop, rock, groove e soul com infl uências de Los Hermanos, Caetano Veloso e Radiohead. Os Dentes encontram sua 

linguagem a partir do que acontece nas ruas e transformam a experiência intima em sentimento coletivo. Formado 

por Gus Levy - Voz/e Guitarra, Rudah Guedes - Voz e Guitarra, Kayan Guter – Baixo, Traso Barreto – Bateria.

MARA RUBIA. Com um som irreverente, inspirado no punk e nas bandas de rock dos anos 70, a banda carioca Mara 

Rubia Rock vem ganhando destaque na cena da música independente carioca. O grupo é formado por Pedro Tam-

bellini na guitarra e na voz, Ricardo Richaid no baixo e voz e Pedro Richaid na bateria.
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Mostra FIL - Rafucko
Quem já ouviu falar sobre o Rafucko, fenômeno na internet com seus 

vídeos saborosos e postagens divertidíssimas? O Rafucko está no FIL 

em toda a programação jovem, mostra FIL novas Bandas, Mostra FIL de 

circo e Push in FIL. Antes de cada atração, o público do Fil desfruta de 5 

minutos de couvert com Rafucko.

O noticiário “Vândalo News” dá a previsão de tempo para a próxima 

semana de protestos: uma frente de gás de pimenta se aproxima da 

região sudeste e o céu fi ca encoberto com nuvens de gás lacrimogêneo. 

Um tutorial de maquiagem para fi car com aparência de quem sofreu 

um ataque homofóbico. Um golpe de Estado que resulta na instalação 

de uma Ditadura Gay no Brasil. Como ser preconceituoso sem ser mal-

-educado? 

Estes são apenas alguns dos temas absurdos presentes nas sátiras 

políticas do videomaker Rafucko, que tem acumulado cada vez mais 

seguidores em seu canal no YouTube. 

Serviço: Vídeos de 5 minutos antes das mostras de circo e novas bandas 

Minorias
Idealizada por Rafucko, a Microexposição Minorias é uma instalação de 

fotos em dimensões reduzidas (molduras de 5cm x 7 cm), que pretende 

chamar atenção para a forma como são tratados as minorias no Brasil.

As fotos foram expostas pela primeira vez no meio-fi o da praia do 

Leblon, para traduzir a ideia de que em vez de reconhecermos a beleza 

da diferença, tratamos os grupos minoritários sem o devido respeito. 

Afi nal, quem seria louco o sufi ciente para expôr uma obra de arte no 

meio-fi o? Com isso, o visitante também tem que se abaixar para ver as 

fotos, facilitando a troca de ponto de vista, sendo levado a se botar no 

lugar das minorias ali retratadas.

A Microexposição Minorias já foi apresentada no Rio de Janeiro, em 

São Paulo e na Universidade de Salzburg, na Áustria.

 A exposição relâmpago itinerante do FIL, que acontece nos diversos 

hall’s dos teatros onde o Festival tem programação.
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Fotos: EBC

Fotos: Sassá Magalhães
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AMostra FIL - Fina
Josefi na, ou simplesmente Fina, é uma menina gordinha, sensível e uma exce-
lente dançarina de salsa! Solitária, Fina espera ansiosamente pelos convidados da 
sua festa de aniversário. Enquanto aguarda, um mundo começa a se revelar em sua 
mente. Mergulhada em sua imaginação, ela é capaz de se comunicar com a infância 
de todas as outras meninas. 

Escrita pela dramaturga e diretora Karen Acioly ao longo de dois anos, a história foi feita 
para a cantora e atriz Ana Madalena Nery, com quem já trabalhou em inúmeras peças. O 
espetáculo tem direção da francesa Florence Lavaud.

A peça ganha uma mostra nesta edição do FIL com um ateliê de bi-nacionalidade que resulta 
nas apresentações das montagens internacionais e o esperado encontro das Finas com o 
público.

Apresentação Fina (Alemanha) | Versão alemã, do Theater de Comedia para o texto de Fina.
FICHA TÉCNICA: Com: Myriam Chebabi e Kiko do Valle, Direção: Hannah Biedermann / Theater Comedia /
Cologne, 

Apresentação Fina (França) | Versão francesa, do Chantier Théâtre para o texto de Fina. 
FICHA TÉCNICA: Com: Ana Madalena Nery e Xavier Bermudez, Direção: Florence Lavaud/Chantier Théâtre, 
Chantier théâtre/Perigueux

ENCONTRO DE FinaS
Em meio as apresentações das montagens francesa e alemã da peça, as atrizes Myriam Chebabi 
e Madá Nery e os atores Kiko do Valle e Xavier Bermudez (França) , que respectivamente 
interpretaram Fina nas montagens alemã e franco-brasileira, se encontrarão com o 
público e com a diretora francesa Florence Lavaud para falar de suas experiên-
cias. A mediação será de Miguel Vellinho, diretor da Cia. PeQuod que encenará 
Fina no Brasil, na linguagem de teatro de bonecos, em 2014.

Mostra FIL de Circo |  todo o público
circo contemporâneo e tradicional

A adrenalina, o desafi o, o suspense, o inesperado, o risco estão na programação 
topetuda do FIL. 

A tradicional e pioneira mostra competitiva de circo do FIL apresenta os 
fi nalistas selecionados por Carol Cony (vencedora da Mostra FIL de circo de 
2012). São solos, duos, trios e quartetos, com números de até 5 minutos, em 
variados voos do imaginário circense. Palhaço Xuxu, o ator Luiz Carlos Vas-
concellos, será o mestre de cerimônias desta incrível aventura. Os votos serão 
do júri popular e contados no dia da apresentação. (Os artistas poderão trazer 
suas torcidas.) 
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Fotos 1, 2 e 3: Samuel Macedo/Infâncias
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Exposição: Infâncias
A exposição Infâncias traz o imaginário das crianças 

brasileiras por meio de uma viagem aos quintais do 

país. Pautada pelo olhar de meninos e meninas de dife-

rentes regiões, reúne brinquedos, fotos, documentários 

e registros textuais que disseminam a diversidade de 

saberes, fazeres e pensares da infância.

A mostra é resultado de um projeto de pesquisa que é 

pautado pelas vias da escuta, da observação e da convivência, 

numa busca de tecer imagens da criança enquanto protagoni-

sta do cenário em que vive – em povos indígenas ao longo do 

rio Xingu, no Cariri cearense, no interior de Goiás, na periferia 

paulistana, no Vale do Jequitinhonha ou em comunidades do 

Velho Chico.

FICHA TÉCNICA: Idealização e pesquisa – Gabriela Romeu e Marlene 

Peret, Direção geral – Gabriela Romeu, Direção de arte – Selma Maria, 

Produção executiva – Michelle Antunes, Consultoria cenográfi ca - 

Nivaldo Godoy Jr. e Panais Bouki, Fotografi a – Samuel Macedo e Hélio 

Filho, Adereços e ilustrações – Hellena Kuasne Anderson e Nina 

Anderson, Instalação multimídia – Vanessa Fort e Marlene Peret, Edi-

ção de vídeo – Vanessa Fort e Danila Bustamante, Edição de imagem 

(fotografi a) - Vanessa Fort, Produção de objetos – Beatriz Cyrineo, 

Impressos - Mundut, Agradecimento – Projeto Meninos Quietos
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Atividades formativas: 
Mesas Redondas e ofi cina

Ofi cina: Palhaço Xuxu’s, 
de Luiz Carlos Vasconcelos 
A ofi cina do Palhaço Xuxu’s (de Luiz Carlos Vasconcelos) “Ensaiando Cenas e Lin-

guagem” é uma divertida fábrica de alegrias para todas as idades! Podem se inscrever 

palhaços, atores, artistas em geral e interessados na arte de entreter. Xuxu’s, de Luiz 

Carlos Vasconcelos, alegra e conquista, enquanto discute sobre roteiro/dramaturgia, 

atuação, tempo cômico, direção e todos os aspectos da cena curta. O resultado do 

trabalho desenvolvido durante os quatro dias da ofi cina prática será apresentado ao 

público durante a fi nal da mostra de circo.

Mesa Escola de Festivais
A tarefa de organizar um festival internacional, por vezes árduo e hermético, é um 

processo de iniciação e empreendedorismo onde produtores e idealizadores não en-

contram outra alternativa de capacitação profi ssional que não seja aprender enquan-

to se constrói um. No sentido de estimular mais iniciativas neste campo cultural, 

o grupo de festivais cariocas, propõe a criação de uma escola de festivais e abre um 

canal importante para discussões nesse sentido. Produtores, curadores, idealizado-

res e o público em geral serão convidados a este encontro com veteranos da produção 

dos festivais cariocas para debater esta iniciativa. 

Festivais participantes: Multiplicidade, Festlip, Curta-cinema, Panorama de dança e FIL 

Mediação: Eduardo Bonito

 de dança e FIL

AF-37-cat2013-FIL-56pgs.indd   42AF-37-cat2013-FIL-56pgs.indd   42 10/09/13   10:0910/09/13   10:09



Mesa I Encontro de Festivais  Internacionais 
para crianças e jovens
Neste encontro serão debatidas diversas experiências obtidas por organizadores de festivais in-

ternacionais para crianças e jovens, das mais diversas linguagens. Suas difi culdades, expectativas, 

articulações internacionais e conquistas. O FIL abre mais este espaço para que sejam potencializa-

das as criações de novas redes de articulação nacional, estímulo à políticas que benefi ciem os profi s-

sionais que se dedicam ao aprimoramento da exibição e divulgação de trabalhos artísticos voltados ao 

público infantil.

Festivais participantes: SESI Bonecos, FITO (Festival Internacional de Teatro do Objeto), MITA (Mostra 
Internacional de Teatro de animação), Mostra ComKids, FICI (Festival Internacional de Cinema Infantil), 
FIT (Festival Internacional de Belo Horizonte), Festival Pequeno Cineasta e Mostra de Cinema Infantil de 
Florianópolis e Primeiro Olhar - II Festival Internacional de Teatro para bebês.

Países que estarão presentes através de instituições culturais:

- Quebec - Bureau do Quebec em São Paulo/ Pierre Trembblay

- Dinamarca - Instituto Cultural da Dinamarca

- Alemanha -Instituto SupraSoma

Mediação: Gabriela Romeu

Mesa FIL Óperas infantis
Mário Ferraro e Thomas Maternik, autores de “O comedor de nuvens” (The Cloud-Eater), Patrick Mathieu, diretor 

e autor da ópera “As roupas do imperador” e Roberto Burgel, libretista, autor teatral e compositor de Bagunçaaa!!!, 

se unem para trocar experiências e colaborar na composição de uma apresentação conjunta. Após conferir o resultado 

o público poderá participar com eles de uma mesa aonde irão expor os entreveros da natureza de seus trabalhos e do 

mercado de composição de óperas para o público infantil. Aberto ao público, compositores, músicos e todos aqueles que 

se dedicam a trabalhar com a infância. 

Compositores: Mario Ferraro (Brasil)

Patrick Mathieu (Quebec)

Roberto Bürgel (Brasil)

Participações especiais: Thomas Maternik – Inglaterra, Juliana Franco, 

Cintia Graton, José Mauro Brant, Mona Vilardo e a Kesia Decoté

Mediação: Inácio de Nonno
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FICHA 

TÉCNICA
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Todas as fotos utilizadas no programa 

foram cedidas pela produção de cada 

espetáculo e atividade.

Articulação Internacional,Curadoria e Direção Geral Karen Acioly

Direção de Produção Leila Maria Moreno

Curadoria Mostra ComKids Beth Carmona

Curadoria Mostra de Circo Carol Cony

Curadoria Mostra Novas Bandas Ciro Nogueira

Produção Executiva Franz Valla

Coordenação Identidade Visual André Beltrão

Coordenação Logística Gregório Tavares

Produção Logística Flávio Loureiro

Assistente Logística Esteban Umpierrez 

Coordenação Atividades Formativas Cassia Foureaux

Coordenação Residências e Mostra de Óperas Monica Alvarenga

Coordenação Escolas Regina Vassimon

Coordenação Técnica Hugo Damatta e Karan Cabral

Coordenação de Comunicação Flávia Tenório 

Assistente Comunicação Carina Rebeck

Assessoria de Imprensa Daniella Cavalcanti

Fotógrafas Ofi ciais FIL Andrea Nestrea e Ilana Bessler

Trailer, Vídeos e Mídias Sociais Rafael Puetter

Programação Visual e Direção de Arte André Beltrão  e Letícia Melo- Studio Creamcrakers

Website Fábio Pulitta - Camaleoa.com

Gerência Financeira  Andreia Fernandes

Traduções e Intérprete (Língua Francesa) Jorge Bastos

Tradução espetáculo Wind Chrys Rochat

Jingle FIL Karen Acioly

Arranjo Vocal (a cappella) e Vozes Mu Chebabi, Jules Vandystadt e Jonas Hammar

Logomarca FIL Marcelo Martinez

CONTATO FIL

FIL@FIL.ART.BR

IMPRENSA FIL

IMPRENSA@FIL.ART.BR
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1a
semana

data Hora espetáculo país indicação Local

19/09
20h

Suspend’s (participação especial: coro 

infantil da OSB)
França  livre

19h Exposição Infâncias Brasil  livre

20/09

10h
Flots Quebec +18 meses

Edredon Quebec  de 12meses a 5 anos

14h às 20h Exposição Infâncias Brasil  livre

14h
Flots Quebec +18 meses

Songs from Above Dinamarca +4 anos

14h30 Sozinha na minha pele de asno França +7 anos

15h Wind Dinamarca  +2 anos

15h30 Songs from Above Dinamarca +2 anos

20h Post França +10 anos

21/09

10h30 Edredon Quebec de 12meses a 5 anos

14h às 20h Exposição Infâncias Brasil  livre

16h

Sozinha na minha pele de asno França +7 anos

Flots Quebec +18 meses

Songs from Above Dinamarca +4 anos

Wind Dinamarca  +2 anos

Silêncio Total, vem chegando 

um palhaço
Brasil  livre

O Mundo Encantado Buarque 

de Hollanda  
Brasil +4 anos

17h30 Wind Dinamarca +2 anos

18h Push in FIL Brasil  livre

19h30
Desde O Azul  Peru-Bósnia +10 anos

Suspend’s França   livre

20h Post França +10 anos
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Oi Futuro Flamengo

OI Fututo Ipanema

Teatro Municipal do Jockey

Área Externa do Teatro  Muncipal do Jockey

* As cores indicam o local do espetáculo:

Teatro Municipal Café Pequeno

Teatro Ipanema

Palco -Teatro Municipal Carlos Gomes

Midrash

22/09

10h30 Songs from Above Dinamarca +4 anos

14h às 20h Exposição Infâncias Brasil  livre

16h

Sozinha na minha pele de asno França +7 anos

Flots  Quebec +18 meses

Edredon Quebec de 12meses a 5 anos

Wind Dinamarca +2 anos

Silêncio Total, vem chegando 

um palhaço
Brasil livre

O Mundo Encantado Buarque 

de Hollanda 
Brasil +4 anos

18h Push in FIL Brasil  livre

19h Suspend’s França  livre

20h Post França +10 anos

18h30 e 19h Curta: Pietro Brasil
livre, recomendado para 

crianças de 12 anos

19h30 Desde o Azul Peru-Bósnia +10 anos

14h, 15h10, 

16h20 e 17h30 
Mostra FIL - Comkids Vários  livre

23/09
10h Edredon Quebec de 12meses a 5 anos

14h às 20h Exposição Infâncias Brasil  livre

14h, 16h20 

e 17h30
Mostra FIL - Comkids

JAP/BR/

COL/PORT
livre

data Hora espetáculo país indicação Local
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data Hora espetáculo país indicação Local

24/09

14h às 20h Exposição Infâncias Brasil livre

20h Mostra FIL Novas Bandas - Mara Rubia e Os Azuis Brasil livre

14h, 15h10, 

16h20 e 

17h30

Mostra FIL - Comkids
JAP/BR/COL/

PORT
livre

25/09

10h30 Apresentação Ópera O comedor de núvens Brasil/Inglaterra +7 anos

14h às 20h Exposição Infâncias Brasil livre

14h Mesa Escola de festivais Brasil livre

16h30
Mesa I Encontro de festivais Internacionais 

para crianças e jovens
livre

19h30 Mesa FIL  Óperas infantis BR/ING/QUE livre

20h
Mostra FIL Novas Bandas - 

Banda Os Dentes  e Os Tangarás
Brasil livre

14h, 15h10, 

16h20 e 

17h30

Mostra FIL - Comkids
JAP/BR/COL/

PORT
livre

26/09

14h Mostra FIL Sobrevento - A Bailarina Brasil  +6 meses

14h às 20h Exposição Infâncias Brasil livre

15h Apresentação Mostra FIL Fina Alemanha livre

15h30 Mostra FIL Sobrevento - O Anjo e a Princesa Brasil livre

19h30
Mostra FIL de Circo e Apresentação Ofi cina Xuxu’s, 

de Luiz Carlos Vasconcelos
Brasil livre

20h Apresentação Ópera O comedor de nuvens Brasil/Inglaterra +7 anos

27/09

10h Vagabundo  França +7 anos

14h às 20h Exposição Infâncias Brasil livre

14h Mostra FIL Sobrevento - A Bailarina Brasil +6 meses

15h Encontro de Finas Alemanha livre

15h30 Mostra Fil Sobrevento - O Anjo e a Princesa Brasil livre

20h Apresentação Ópera As Roupas do Imperador Quebec livre

2a
semana
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l

data Hora espetáculo país indicação Local

28/09

10h30 Vagabundo Brasil +7 anos

14h Mostra FIL Sobrevento - Meu Jardim  Brasil +6 meses

14h às 20h Exposição Infâncias Brasil livre

16h

Mostra FIL Sobrevento - Mozart Moments   Brasil livre

Nadistas e Tudistas  Brasil +5 anos

Herr Schmidt e Herr Schmitt Alemanha +3 anos

O Mundo Encantado Buarque de Hollanda Brasil +4 anos

16h30 Felizardo  Brasil +3 anos

17h às 19h Sienta La Cabeza Espanha livre

17h30 Lançamento Cabelos Arrepiados, o  livro Brasil livre

19h Pequena Coleção de todas as coisas Brasil  livre

20h Palestra-espetáculo - Ópera desde criança Brasil livre

29/09

14h Mostra FIL Sobrevento - Meu Jardim  Brasil +6 meses

14h às 20h Exposição Infâncias Brasil livre

16h

Mostra FIL Sobrevento - Mozart Moments  Brasil  livre

Nadistas e Tudistas Brasil +5 anos

O Mundo Encantado Buarque de Hollanda Brasil +4 anos

Herr Schmidt e Herr Schmitt Alemanha +3 anos

16h30 Felizardo  Brasil +3 anos

17h às 19h Sienta La Cabeza Espanha  livre

19h30 Pequena Coleção de todas as coisas Brasil livre

19h Apresentação Mostra FIL Fina França livre

21h FESTA DE ENCERRAMENTO E PREMIAÇÃO

Oi Futuro Flamengo

OI Fututo Ipanema

Teatro Municipal do Jockey

Área Externa do Teatro  Muncipal do Jockey

* As cores indicam o local do espetáculo:
Teatro Municipal Café Pequeno

Teatro Ipanema

Palco -Teatro Municipal Carlos Gomes

Midrash

Hospital Naval Marcílio
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TUNEL 

REBOUÇAS
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TEATRO MUNICIPAL DO JOCKEY

Rua Mário Ribeiro, 410 e Rua Bartolomeu Mitre, 
1110 – Leblon.

TEATRO IPANEMA

Rua Prudente Morais, 824B - Ipanema.

OI FUTURO FLAMENGO

Rua Dois de Dezembro, 63 – Flamengo

TEATRO MUNICIPAL CAFÉ PEQUENO

Av. Ataulfo Paiva, 269 - Leblon

MIDRASH

Rua General Venâncio Flores, 184, Leblon, 

Rio de Janeiro - RJ

TEATRO MUNICIPAL CARLOS GOMES

Praça Tiradentes, 19, Centro, Rio de Janeiro - RJ

OI FUTURO IPANEMA

Rua Visconde de Pirajá, 54, Ipanema, Rio
de Janeiro - RJ

fi l 
onde?

Vendas antecipadas 

Teatros Municipais -www.compreingressos.com

Teatros Oi Futuro - www.ingressorapido.com.br
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PATROCÍNIO

APOIO CULTURAL
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REALIZAÇÃO

PARCERIAS INSTITUCIONAIS

PARCERIA CULTURAL

Agradecimentos especiais: Eliane Costa, Maria Arlete Gonçalves, Bernard Micaud, Marie Depalle, Bertrand Rigot Muller, 

Roberta Lara, Lise Gravel, Maibrit Thomsen, Bebê de Soares, Julia Azevedo, Dora Acioly, Lina Rosa
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