




TRÍADE (São Paulo/BR) desenvolve pesquisa em dança, 
performance e arte urbana. Já foi reconhecido por impor-
tantes prêmios e fomentos do país: Fomento à Dança para 
a Cidade de São Paulo (10a e 17a edições), Prêmio Funarte 
Klauss Vianna, ProAC de Pesquisa em Artes Cênica, ProAC 
de Formação e Difusão Cultural e edital de Ocupação da 
Caixa Cultural. Como grupo convidado, participou do Se-
manas de Dança do CCSP, da Bienal Sesc de Dança 2013, 
da 7a edição do projeto performáticos_inquietos_radicais 
(Sesc Belenzinho, SP) do Circuito Cultural Paulista (SP/
BR) e da 6a edição do evento “Modos de Existir” (Sesc 
Santo Amaro, SP). Integra o acervo virtual do Museu da 
Dança, na exposição “A Dança no espaço urbano” (2015).

TRIADE cria dispositivos coreográficos que  transitam en-
tre dança, performance, instalação e intervenção urbana 
e articulam a produção artística a um contexto espacial 
urbano específico. A pesquisa do grupo aborda as rela-
ções corpo-espaço - entendido como processo histórico e 
espaço social. Instiga-nos produzir dança pela borda,  a 
zona de tensão liminar, a fronteira. Desenvolvemos estra-
tégias coreográficas e jogos performáticos que abordam e 
discutem temas que nos parecem urgentes no/do espaço 
urbano. Criamos para os outros participarem, dançarem, 
performarem ..... É o olhar coreográfico que lê a cidade, a 
dança entre ricos e pobres, os desenhos inventados pelas 
forças em tensão no espaço urbano e que propõe e cria 
desenhos de forças - coreografias no espaço público. 

São resultantes dessa pesquisa: TRIADE Tour São Bento 
(2011), TRÍADE Tour Ouvirundum (2013), TRÍADE Tour 
Santos (2013), TRÍADE Móbile (2013), a Série Cartoco-
reográfica (2014) e a Série [apartequetecabe], da qual 
fazem parte os Jogos Coreográficos (2017) e o DÍPTICO 
TRABALHO, constituído pelas performances CACHÊ e 
CRISE [Diagrama Interativo em Fluxo] (2017).  

Além dos projetos mencionados anteriormente, em dois 
momentos realizamos pesquisas e  publicações que emer-
gem de uma compreensão liminar da dança e que partem 
de análise contextual e crítica institucional. Em 2008, 
realizamos o projeto “Bichos-da Seda deslocados?”, cujo 
intuito era investigar o cenário contemporâneo da dança 
paulista e a realidadea do artista da dança em São Paulo, 
partindo da hipótese que o contexto de produção em que 
a dança se insere implica na forma artística. 

Em 2015, em parceria com o Coletivo Cartográfico, re-
alizamos o projeto “Liminaridade | 5 movimentos”, que 
culminou na publicação Liminaridade. O projeto teve o 
intuito de oxigenar, aprofundar e radicalizar as práticas 
fronteiriças dos núcleos em 5 movimentos de pesquisa, 
cujos focos foram: 1. publicação, acervo e registro; 2. ci-
dade, deriva e cartografia; 3. des_fronteiras entre as artes; 
4. arte-ativismo; 5. corpo como construção performativa.



CRIAÇÕES
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apartequetecabe CRISE
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Mostra Fomento à Dança (SP/BR) 
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event performáticos_inquietos_radicais

Série Cartocoreográfica 5 a 8/jul
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Temporada - Rua São Bento (SP/BR)2011 14 a 28/jun e
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jan a julPesquisa e Publicação Online2008"Bichos da Seda Deslocados?
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GIRA - Grupos independentes de Rua
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Treinamento - Programadores Turismo
SESC-SP (SP/BR)

Semana contra a violência ao idoso
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TRIADE Tour São Bento

2013

2013

2012

2014

2016

2014

2013

17/abr e
18/mai

CRIAÇÕES



COMISSIONAMENTOS E FESTIVAIS

Modo-de-existir - Sesc Santo Amaro

X Bienal Sesc de Dança

Sesc Ipiranga

VIII Bienal Sesc de Dança

performáticos inquietos radicais, Sesc Belenzinho SP
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2013

2013
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TRABALHO, um díptico
CACHÊ + CRISE

TRIADE Tour Santos

TRIADE Móbile

TRÍADE Tour Ouvirundum

PRÊMIOS E FOMENTOS

XVII Fomento à Dança para a Cidade de São Paulo

FUNARTE Klauss Vianna de Dança
ProAC 25- Promoção do acesso à Cultura

IX Edição do Fomento a Dança para a cidade de São Paulo

PAC 04 - Apoio à Pesquisa e Investigação em Dança

Edital de Ocupação da Caixa Cultural

2015

2011

2010

2008

2013

Liminaridade | 5 movimentos

TRIADE Tour São Bento

"Jardins"

Bichos da Seda Deslocados?

TRÍADE Móbile  



PRINCIPAIS
PROJETOS
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TRIADE Tour é um áudiotour coreográfico, intera-
tivo e site specific, que joga ironicamente com o 
formato de excursões turísticas guiadas. Foi criado 
em 2011 como resultado de uma pesquisa de TRÍ-
ADE contemplada pelo Fomento à Dança para a ci-
dade de São Paulo, com a colaboração das artistas 
Flávia Melman, Larissa Salgado e Natalia Mallo.

No “tour coreográfico”, os participantes em grupo, 
munidos de um aparelho MP3 e fones de ouvido 
(como os audioguias de museus), são conduzidos 
por um roteiro que mescla coreografia, geografia, 
história e ficção. Deslocamentos, gestos e com-
posição coreográfica, permeados por informações 
históricas e geográficas, com pitadas de ficção, 
colocam os participantes em um estado extra-
-ordinário, deslocados do cotidiano, mas no meio 
da rua. A rua deixa de ser apenas passagem no 
cotidiano apressado da cidade e abre-se a novos 
olhares e percepções. Os espectadores tornam-se 
protagonistas do passeio-performance, subverten-
do seu papel tradicional. Nesta operação, cria-se 
outra camada de público: os próprios transeuntes 
desavisados que circulam pelo local. Enquanto o 
público-guiado é convidado a observar o potencial 
performático da rua, o público-transeunte obser-
va-os executarem coletivamente uma coreografia.

Para saber mais, assista um vídeo aqui:
https://vimeo.com/49578825



EDIÇÕES
2011/12
TRÍADE Tour São Bento
Rua São Bento, São Paulo, BR

2013
TRÍADE TOUR OUVIRUMDUM
Ipiranga, São Paulo, BR
(a convite do SESC Ipiranga)

2013
TRÍADE TOUR SANTOS
Santos, BR
(a convite da Bienal Internacional SESC de Dança)

PRÊMIOS E FOMENTOS

de São Paulo



TRÍADE TOUR
SÃO BENTO
2011-12
Rua São Bento, São Paulo, BR

TRIADE Tour São Bento percorre uma região do centro de São Paulo que abriga im-
portante artefato histórico. Os participantes, munidos de fones de ouvido, são con-

social da cidade. Por meio de uma narração em off, o tour faz uma viagem aos anos 
20 e 30, de barões do café, baronesas, burgueses e imigrantes (cuja mão-de-obra 
enriquecia a aristocracia cafeeira), para provocar reflexões sobre o corpo e a cidade, 
passado e presente. O eixo narrativo é estabelecido em torno do Edifício Martinelli, 
símbolo paulistano que, em 1929, foi o primeiro arranha-céu da América Latina. Du-
rante a construção do edifício, a população temia a sua queda, suscitando questões 
sobre o sentido da verticalização da cidade. Do seu apogeu, com festas que reuniam 
a elite paulista, ao declínio nos anos 70, quando, como reflexo do desinvestimento na 
área central da cidade, tornou-se um cortiço vertical. O Martinelli passa por processo 
de “desocupação, limpeza e renascimento” semelhante a outras desocupações que 
ocorrem agora na cidade, como um ícone de uma sociedade em transformação. Ele 
ajuda a contar essa história, real e fictícia, do Tour São Bento, que envolve o corpo e 
a cidade, o ruído e o silêncio, o passado e o presente.  

FICHA TÉCNICA
Coordenação: Adriana Macul e Mariana Vaz
Criação: Adriana Macul, Flávia Melman, 
Larissa Salgado, Mariana Vaz e Natalia Mallo
Nova versão roteiro (2012): Adriana 
Macul e Mariana Vaz, com colaboração 
de Larissa Salgado



TRÍADE TOUR
OUVIRUMDUM
2013 - Ipiranga, São Paulo, BR

Ouvirundum convida o espectador a coreografar uma história.
A história do bairro, a história da independência, a história do grito. 
Quem são os protagonistas destas histórias? 
Ela é feita dos grandes ou dos pequenos feitos? 
Quantas versões pode ter uma história? 
Qual a sua preferida? 
Identifique seus heróis. 
Os heróis gritam. 
Outros personagens gritam. 
As pessoas gritam. 
Gritam? 
Aliás, onde foi parar o rio? O que aconteceu com ele?
A História nunca pára, não tem começo nem fim...
O que está acontecendo agora, nessa história? 
Que personagem é aquele skatista? Ele desliza ou dança? 
E aquela família posando pra foto? 
Pra qual deles você ergueria um monumento? 
Igual aquele, que está logo ali, e parece o...  Mas na verdade é...

FICHA TÉCNICA
Coordenação Geral e Criação OUVIRUNDUM: 
Adriana Macul e Mariana Vaz
Colaboração: Laura Bruno 
Arquiteto-urbanista convidado: Silvio Oksman
Assistência de Pesquisa: Larissa Verbisck e 
Pedro Stempniewski
Narração: Ana Andreatta e Erika Moura
Sonorização: Natalia Mallo



TRÍADE TOUR
SANTOS
2013 - Santos, BR

Em “Tríade Tour Santos”, mergulhamos em 4 séculos de história em um percurso 
de cerca de 1 quilômetro de extensão pelo centro histórico de Santos, recheado de 
ironia e coreografia. Partimos da cidade colonial, batizada como a “Paraty do litoral 
sul”, percorremos a “Wall Street do Ouro Verde” dos tempos áureos do café, até 
chegarmos na “Dubai do brejo”, do vir a ser (ou não?) petrolífero.

Por meio da narrativa e das relações corpo-cidade construídas no percurso, o tour 
transforma a rua em tema e espaço de manifestações e indagações e promove o 
diálogo - de seus participantes e dos que acompanham sua passagem - com a ci-
dade, sua história, seus usos e personagens. A torre da Bolsa do café era o ponto 
mais alto da cidade do Ouro verde. E hoje, serão as torres da Petrobrás? Apure seu 
olfato: você sente o cheiro do café? E do petróleo? Dê um giro completo com o 
corpo e procure: algum sinal dos royalties do petróleo?

Para saber mais: assista um vídeo aqui (PORT).
https://vimeo.com/114197912

FICHA TÉCNICA
Coordenação Geral e Criação:
Adriana Macul e Mariana Vaz
Colaboração roteiro: Laura Bruno
Consultores Locais: Alessandro Atanes, José 
Maria de Macedo Filho e Marina Guzzo
Edição de som e trilha sonora: Felipe Julian 
Locução: Mariana Senne ou Thiago Amoral
Produção local: Amanda Medeiros





TRÍADE MÓBILE

www.nucleotriade.com
nucleotriade@gmail.comM
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COMO 
OCUPO
A CIDADE?

“MÓBILES” são intervenções 
performáticas-coreográficas de 
curta duração criadas para um 
território específico, a partir da 
pergunta-provocação “como ocu-
po a cidade?”. São formulados 
a partir de LABORATÓRIO PÚ-
BLICO, no qual TRIADE - com 
auxílio de arquiteto-urbanista - 
compartilha com interessados 
seu método para formular ações 
performáticas site specific [co-
letar - fiar - tecer].
 
TRIADE MÓBILE une intrin-
secamente atividade criação-
-circulação site specific, bem 
como formação e ação cultural. 
O laboratório é território pro-
fícuo e efervescente: espaço 
para trocar ideias, compartilhar 
referências, dividir questões, 
pesquisar formatos e iniciar no-
vas criações. 



1. Coletar
TRÍADE e grupo participante, auxiliados por 
urbanista convidado,  coletarão impressões 
do território: arquitetura, usos, historias , 
personagens, etc. 

2. Fiar
A partir da coleta e das discussões, o grupo 
fiará  propostas de intervenções curtas (móbiles) 
para serem realizadas no momento final do 
laboratório. Esse momento inclui a seleção e 
amadurecimento das ideias coletivamente, além 
da pré-produção das intervenções. 

3. Tecer
Serão realizados as intervenções - móbiles 
- criados na etapa anterior . A quantidade 
e a duração serão definidos pelo grupo do 
Laboratório, levando-se em conta tempo de 
preparação e realização e recursos disponíveis. 

A DINÂMICA DO 
LABORATÓRIO PÚBLICO
TRÍADE MÓBILE

 Orientação: TRIADE + urbanista convidado
Público-alvo: artistas pesquisadores da relação corpo-cidade, es-
tudantes de artes, estudantes de arquitetura e interessados em ge-
ral. A partir de 14 anos. (Menores de idade precisarão de autoriza-
ção de pais ou responsáveis a ser feita no primeiro dia de oficina.)
Carga-horária: 14 a 18h ( 2 a 3 dias)  
Objetivos: Espaço para trocar ideias, compartilhar referências, di-
vidir questões, pesquisar formatos e iniciar novas explorações.  
TRÍADE compartilhará com grupo participante sua metodologia 
de intervenção [coletar, fiar, tecer] A partir da pergunta-provoca-
ção “como ocupo a cidade?”, pretende-se discutir  e experimentar 
interações corpo-cidade em um território específico.



EDIÇÕES
2013

Paulo - São Paulo, BR

de Janeiro, BR

2014
a performáticos_inquietos_radicais, Sesc 

PRÊMIOS
Ocupação da Caixa Cultural 2012

FICHA TÉCNICA
Idealização, coordenação e realização:
Adriana Macul e Mariana Vaz
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E
www.nucleotriade.com

nucleotriade@gmail.com

SÉRIE
CARTOCOREOGRÁFICA





Por meio de ação performática, a SÉRIE CARTOCOREOGRÁFICA 
discute e questiona a construção, ocupação e modo-de-vida na 
cidade: os usos e os fluxos de um território - sua “coreografia coti-
diana” - são mapeados, nomeados e “rotulados”. As performances 
desdobram-se na ação de cartografar, bem como no “ser cartogra-
fado”. Nas ações, interage-se com o espaço e com os que usam, 
ocupam-no. Com fitas adesivas e canetas pilotos, imprimem-se 
rastros do/no espaço vivo: ações cotidianas e corriqueiras como 
o sentar e esperar, falar ao telefone, engraxar, vender, comprar, 
conversar, ler, entre outras, ganham - literalmente - um contorno 
delineado em fita adesiva e um nome ou legenda. Por meio das 
divisões e organizações plásticas delineadas, novas coreografias 
do tecido urbano ganham visibilidade, construindo uma instalação 
das “coreografias ordinário de todo dia”.



Movimento#1
[CTV] 
Cartocoregrafia de 
Territórios Vivos.
AÇÃO
Participantes demarcam “áreas vivas de ativida-
des” utilizando fita crepe ou giz. Depois de reco-
nhecida e delimitada, cada zona será nomeada. 
Pode haver sobreposição de áreas demarcadas.

DURAÇÃO
Cerca de 4 horas. 

NECESSIDADES TÉCNICAS
Área movimentada com piso aderente à fita-crepe.



Movimento#2
[Flux] 
Cartocoregrafia
de Fluxos.
AÇÃO
Participantes mapeiam fluxos dos transeuntes. 
Em duplas, seguem transeuntes, demarcan-
do fluxo com fita crepe, desenhando linhas no 
chão. Perguntam nome, origem e destino e 
escrevem no final da trajetória. Segue-se cada 
pessoa até o rolo de fita-crepe acabar. 

DURAÇÃO
Cerca de 4 horas. 

NECESSIDADES TÉCNICAS
Área movimentada com piso aderente à fita-crepe.



Movimento#3
[Print]
Impressões 
Cartocoreográficas. 
AÇÃO
A partir da observação de fotos e registros das 
Cartografias realizadas na cidade/bairro, criar um 
mapa-síntese de territórios a ser recriado em um 
novo espaço, como um centro cultural ou escola. 

DURAÇÃO
Cerca de 4 horas. 

NECESSIDADES TÉCNICAS
Espaço de foyer, saguão ou semelhante. 2 a 3 
televisores com entrada USB (desejável).



A SÉRIE já passou por:

2014
-

zinho - SP, BR

2015

da Penha - SP, BR

2016

SP, BR

Ficha Técnica
Coordenação: Adriana Macul e Mariana Vaz
Criação: Adriana Macul, Carolina Nóbrega, Laura 
Bruno e Mariana Vaz.



www.nucleotriade.com
nucleotriade@gmail.com

SÉRIE
[APARTEQUETECABE]

[A
PA

RT
EQ

U
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A

BE
]





[a parte que te cabe]

o pão deve ser dividido em partes iguais: mas e o brioche e o croissant? 
que parcela das riquezas cabe a cada um de nós? e das mazelas?   
qual o meu valor? qual o seu valor?  o que é justo? aos olhos de 
quem? 
como acontece o uso do solo? e os abusos? quem decide?  
você faz parte desta coreografia? 
qual é o seu papel? 
e o meu?

Inspirada pelos versos de João Cabral de Melo Neto em “Morte e Vida 
Severina”, a SÉRIE [APARTEQUETECABE] discute equidade perfor-
maticamente. Fazem parte da SÉRIE: os Jogos Coreográficos LABOUR 
(2017), LABUTA (2017) e APARTEQUETECABE (2017), o DÍPTICO 
TRABALHO, constituído pelas performances CACHÊ e CRISE [Diagra-
ma Interativo em Fluxo] (2017) e a performance ALVO (2015).

equidade: 1. apreciação, julgamento justo. 1.1 respeito à 
igualdade de direito de cada um, que independe da lei 
positiva, mas de um sentimento do que se considera justo, 
tendo em vista as causas e as intenções. 2 correção, lisura 
na maneira de proceder, julgar, opinar etc; retidão, equani-
midade, igualdade, imparcialidade.
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]
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TRABALHO, um díptico
[CACHÊ + CRISE]





www.nucleotriade.com
nucleotriade@gmail.com

CACHÊ



CACHÊ



Arte é útil?
Arte é necessária?

Como se determina o valor de uma obra?
O que é bom se sustenta no mercado?

O artista é um trabalhador?
Quanto vale o trabalho do artista? O que determina este valor?

Trabalhador privilegiado?
Trabalhador precarizado?

Qual o meu valor?
Qual o seu valor?

O que é justo?
Aos olhos de quem?

Quais os fluxos - visíveis e invisíveis - em jogo no mundo no mundo da arte?
Quais os fluxos - visíveis e invisíveis - em jogo no mundo do trabalho?

Qual é a parte que cabe a cada um de nós?



Materiais: Notas de dinheiro equivalente ao cachê 
líquido oferecido às performers, fitas adesivas e 
cronômetro. 
Duração: uma jornada de trabalho (inclui monta-
gem e desmontagem).
Local: local de grande circulação, no meio do 
caminho.

EDIÇÕES
2017

Dança - 15/set

de Dança - 16/set

FICHA TÉCNICA
Idealização e Performance: Adriana Macul e 
Mariana Vaz

C
AC

H
Ê
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CRISE
DIAGRAMA 

INTERATIVO
EM FLUXO



CRISE
DIAGRAMA 
INTERATIVO
EM FLUXO



CRISE é uma plataforma para trocas, realinha-
mentos, discussões, registros, provocações sobre 
temas relacionados ao fazer artístico e ao viver do 
fazer artístico (e de dança) hoje, em um cenário 
de abandono do setor cultural no Brasil. 

CRISE é um diagrama participativo: as questões 
acima são abordadas em um grande tabuleiro-dia-
grama e os participantes podem interferir, adicio-
nar ideias, relacionar conceitos e construir novas 
trajetórias. 



PROGRAMA
Ao longo de CRISE, você pode assistir e/ou 
participar.

Nos primeiros dois dias, você pode participar de 
algumas maneiras: 

 SOBRE CULTURA;

 ne, nos horários estipulados.

No último dia, você poderá participar e/ou assistir 

O DIAGRAMA que pretende colocar em diálogo 
(confronto) o material erigido anteriormente - 
ideias consteladas, história e textos - e as opini-
ões, ideias e depoimentos dos participantes.



EDIÇÕES

2017

de Dança - 21 a 24/set

FICHA TÉCNICA
Ideia e Direção: Adriana Macul e Mariana Vaz
Criação e Performance: Adriana Macul, Bruno 
Levorin, Mariana Vaz e Mirella Marino

C
RI

SE





JOGOS COREOGRÁFICOS

www.nucleotriade.com
nucleotriade@gmail.com





LABOUR

Um jogo coreográfico interativo que abor-
da a relação de cada um dos participan-
tes com questões relacionadas ao mundo 
do trabalho.

INSTRUÇÕES
Antes de entrar no tabuleiro, deve-se re-
tirar uma peça-tijolo nas ilhas localiza-
das ao lado do “INÍCIO”. O participante 
traçará sua rota a partir de perguntas, 
cujas respostas significarão deslocamen-
tos pelas trilhas do tabuleiro. Ao final, o 
participante adicionará sua peça-tijolo à 
estação onde finalizar o percurso.fias ur-
banas, criando dispositivos coreográficos 
participativos que as emoldurem e evi-
denciem? Como compor uma coreografia 
pública em que transeuntes e artistas 
propositores sejam simultaneamente in-
tegrantes e espectadores?

LABOUR
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LABUTA

Um jogo interativo que aborda a relação dos par-
ticipantes com questões relacionadas às oportu-
nidades de escolha de trabalho e profissão.

INSTRUÇÕES
Antes de começar a jogar, deve-se retirar uma 
peça-tijolo nas ilhas localizadas ao lado do “INÍ-
CIO”. O participante traçará sua rota a partir de 
perguntas, cujas respostas significarão deslo-
camentos pelas trilhas do tabuleiro. Ao final, o 
participante adicionará sua peça-tijolo na esta-
ção onde finalizar o percurso. 

LABUTA
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APARTEQUETECABE

Um jogo interativo sobre privilégios, desigualdades e 
(in)equidade.

INSTRUÇÕES
O jogo começa onde está marcado “INÍCIO”.

As flechas amarelas indicam a rota do participante 
pela ÁREA DE JOGO.

A ÁREA DE JOGO é formada por estações. Na “en-
trada” de cada estação, você encontrará instruções 
de sua dinâmica.

Favor secar a sola de seu calçado antes de iniciar o 
jogo.

Bom jogo!

APARTEQ
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PESQUISA 
BICHO DE SEDA
DESLOCADOS?
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Pesquisa realizada em 2008, contemplada pelo PAC 4 de Pesquisa 
em Dança 2007.

Em 2007, instigava-nos:

Paulo?
-

quisa de linguagem em dança, na São Paulo?

pede"?

com esse espaço?

Pretendíamos trazer à tona dados do cenário contemporâneo da 
dança paulista para compreender a realidade do artista da dança 
em São Paulo e sua relação com o processo de pesquisa em dança. 
Afinal, o contexto de produção em que uma manifestação artística 
se insere implica na forma artística.

Um conflito entre uma crença juvenil, moderna, da arte como ex-
pressão do eu profundo do artista, como espaço de extravasamento 
de uma individualidade sempre primeira e única, sem herança ou 
herdeiros, e a consciência da arte hoje em dia como espaço pré-
-determinado, devidamente institucionalizado, num sistema que 
não comporta apenas aquilo que se entende como mercado de arte 
(galerias, museus, etc.), mas, também, a própria história da arte. O 
que significa este conflito? Que, apesar do desejo, o gesto criador 
do artista na contemporaneidade (por mais desestruturador ou an-
tiartístico que se pretenda) encontra-se cercado num sistema onde 
toda e qualquer atitude artística ou pretensamente antiartística pa-
rece já ter sido assimilada, catalogada. (CHIARELLI, T., 2002).



LIMINARIDADE
(publicação)
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Publicação  resultante do projeto “Liminaridade | 5 movimentos”, realizado em 
parceria pelo Núcleo Tríade e pelo Coletivo Cartográfico, grupos paulistanos auto-
gestionários com pesquisa em dança contemporânea e arte urbana.

Contemplado pela 17a edição do Fomento à Dança para a cidade de São Paulo, 
o projeto desenvolvido ao longo de 2015 teve o intuito de oxigenar, aprofundar e 
radicalizar suas práticas fronteiriças e pretendia confluir as pesquisas e interesses 
dos núcleos em 5 movimentos, cujos focos foram: 1. publicação, acervo e registro; 
2. cidade, deriva e cartografia; 3. des_fronteiras entre as artes; 4. arte-ativismo; 5. 
corpo como construção performativa.

O projeto encerrou-se com o lançamento da publicação “Liminaridade”, organi-
zada pelas integrantes dos núcleos e material produzidos por elas e por artistas e 
teóricos convidados.

Prêmios e Fomentos: 17a edição do Fomento à Dança para a cidade de São Paulo

Coordenação Editorial: Adriana Macul, Carolina Nóbrga, Daniel Luhman, Fabiene 
Carneiro, Mariana Vaz, Mônica Galvão
Editora: Parole, 2015 | ISBN : 978-85-5663-000-0
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ADRIANA MACUL
É artista. Suas criações transitam nas fronteiras 
entre dança, performance, instalação e interven-
ção urbana. É também pesquisadora e educado-
ra. Dentre seus projetos autorais, destacam-se 
CorpoDiva, Corpopop e Pender-se. Trabalhou 
no Programa Vocacional de 2008 à 2013. Já 
foi contemplada pelos Programa de Fomento 
à Dança, PROAC, Funarte Klauss Viana, Caixa 
Cultural, circuito Paulista, Dança no MIS. É 
formada em Teatro pela escola Philippe Gaulier 
(Paris) e Educação Somática do Movimento pela 
School of Body Mind Centering ®. Co-fundadora 
do núcleo TRÍADE.

MARIANA VAZ
http://www.maraianavaz.art.br/
Tem trabalhado in(ter)disciplinar(ia)mente entre 
as artes do espetáculo e as visuais, em diálogo 
com outros saberes e em diversas parcerias. Seus 
trabalhos utilizam-se do movimento, texto, vídeo, 
fotos, dispositivos coreográficos , narrativos, do-
cumentais ou ficcionais, em obras-processo como 
meditações-ativas a perguntas problema que o 
dia-a-dia evoca. Interessa-se pela possibilidade de 
fórum-público para ideias-poéticas - em diversos 
meios e modos - que o trabalho artístico permi-
te. Co-idealizadora do núcleo TRÍADE e do pOlei-
rO dO bandO. Graduada em Economia e Mestre 
em Psicologia Social. 


