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O PARADOXO DO SOZINHO
O que é o PROJETO_

O que é a PERFORMANCE?_

CLAUSURA é um projeto de arte contemporânea
baseado

em

uma

performance

projeto comercial

multimídia

que

Numa

pequena

sala

sufocante,

um

performer

CLAUSURA e a SOCIEDADE?_

discute

interpreta um texto tradicional de teatro. O modo com

Investigar o diálogo homem/máquina é investigar

aspectos da vida urbana. Resultado de intensa pesquisa

que emite o texto, influencia sonoramente um computador

valores e poderes econômico e cultural alicerçados nas

sobre alteração de consciência no trabalho do ator

que projeta sobre a cena vídeos, fotos, sons e ruídos

tradições sociais sem que as pessoas se dêem conta.

investiga a constante necessidade de contato entre as

inspirados na vida urbana. Estas projeções multimídia

pessoas. Mescla aspectos do teatro tradicional e do

voltam

teatro contemporâneo atingindo sensivelmente todos que

interpretar

diferente.

Questionamento mais do que urgente em um mundo

gostam de se emocionar e pensar.

Simultaneamente, máquina e humano criam em parceria

em que a intolerância com o diferente fundamenta a

criativa.

violência.

Apostas?_

O que há de novo?_

a

influenciar
o

o

texto

performer
de

um

que

modo

passa

a

CLAUSURA propõe justamente, repensar o paradoxo
implícito

na

coexistência

de

aparentes

opostos.

Sinopse_
Clausura conta a história de um jovem monge da
ordem Beneditina, que vive enclausurado no Mosteiro de

Aposta na relação entre arte e tecnologia com o

São Bento, encravado no centro de uma das maiores

cuidado

cidades do mundo: São Paulo. Porém, seus motivos de

moderna.

isolamento talvez tenham pouco ou nada a ver com sua

de

não

torna-la

mais

um

fetiche

da

I.

vida

tempo real;
II.

Aposta

na

relação

entre

misturando

o

religião. Descobrir sua história será enveredar por um

contemporâneo

teatro

turbilhão de informações audiovisuais, sinestésicas e

aspectos de inteligência artificial.

tradicional
tradicional

e

o

com

Utilização no teatro de software de edição em

Choque

entre

tradição

e

contemporaneidade

III. Textos inéditos;
IV.

Samples de vídeo inéditos;

V.

Samples sonoros inéditos;

VI.

Previsão

de

Fórum

da

Cultura

emocionais, das quais não se pode fugir. CLAUSURA é a

Aposta na inteligência do público que busca o

luta contra a morte pelo excesso de informação, na

envolvimento emocional com o personagem, e também quer

infrutífera e desesperada necessidade de ficar só, já

fruir a obra de modo contemplativo e racional a partir

Economia

que não se pode mais ficar em silêncio. Mesmo que o

da linguagem cênica.

criatividade “O Produtor Criativo”.

isolamento seja proposital.

O carácter dramático/performático da obra é uma
proposta artística arriscada e de vanguarda, que vê a
arte

como

um

campo

fértil

para

as

experimentações

criativas alicerçadas em investigações técnicas.
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na

linguagem cênica;

de
sob

Produção
o

viés

Cultural

e

inovador

da
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CLAUSURA é a luta contra a morte pelo excesso de informação, na infrutífera e desesperada necessidade
de ficar só, já que não se pode mais ficar em silêncio. Mesmo que o isolamento seja proposital.

projeto comercial

Como Ator e Computador conversam?
Utilizando

um

dos

mais

avançados

softwares

de

edição em tempo real (Isadora), o computador percebe a

Obra Aberta - Encontro de discussão:

voz humana através de microfones. A partir dos padrões

Encontro para a troca de experiências produtivas

sonoros captados, edita sons e imagens em tempo real,

e criativas em torno da utilização do software Isadora

devolvendo ao ator estímulos para criar as cenas.

e de sua simbiose com o performer.

Quais serão as atividades do CLAUSURA?

As Temporadas:

Serviço_

A temporada de abertura do projeto acontecerá em
Texto Inédito:

agosto de 2010, no CCJ. Terá entrada gratuita e prevê

Texto dramatúrgico inédito que valoriza o conflito
de um personagem que escolhe viver sob clausura.

atingir 100 pessoas diretamente.

duração_ 1 hora
dias_sexta, sábado e domingo
indicação de faixa etária_acima de 16 anos
local_Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso

A segunda temporada está prevista para acontecer

entrada gratuita

no CCSP, em setembro de 2010, e prevê atingir um
Vídeos e Sons Inéditos:

Temporada de Estréia_14,15,21 e 22 de agosto de 2010

público de 450 pessoas.

Assim como o texto, vídeos e sons inéditos serão
criados para a performance.

O projeto continua durante todo o ano de 2010 e
2011, em temporadas ainda não agendadas.

Temporada Popular_Centro Cultural São Paulo (previsão)
número total de apresentações_8
proposta de público por apresentação_50 lugares
estimativa total de público_450 pessoas

Site Aberto:

Fórum “O PRODUTOR CRIATIVO” - PREVISÃO_

Um site na Internet disponibilizará material de
imagem,

som

e

texto

da

pesquisa.

Assim,

todo

Durante

a

segunda

temporada,

serão

convidados

o

diferentes profissionais da área da produção cultural

processo criativo estará disponível ao público como

para discutir formas de criatividade em Economia da

forma de contrapartida ao Município de São Paulo.

Cultura.

Importantes

nomes

e

produtores,

reconhecidamente criativos, debaterão suas idéias e
Ensaios Abertos:

experiências. O evento será

Os ensaios do período intermediário à estreia da
obra,

estarão

abertos

ao

público

democratizando

o

Biblioteca

de

Mídia

do

gravado e entregue à

Centro

(CCSP).

processo artístico.
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Cultural

São

Paulo

Equipe Artística_
Performer, cenografia, iluminação, figurino, samples de vídeo e
direção de arte_Gustavo Sol
Dramaturgo_Eduardo Ruiz
Diretor de Cena_Lavínia Pannunzio
Sonoplasta_Bruno Elisabestky
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DIVULGAÇÃO E LOGOMARCA
O

plano

de

divulgação

não

se

comercial
A tendência é que o site passe a ser um ponto de encontro virtual em torno projeto
da obra, contando

desvincula do processo de criação da

com atualizações frequentes sobre o trabalho e a interferência da comunidade. Formadores de

obra, pois na medida em que a própria

opinião, como outros artistas, pesquisadores, críticos de arte e professores serão convidados

comunidade
criação

pode

durante

interferir
os

em

sua

a participarem desse processo, de modo que possam envolver seus alunos e colegas ao longo da

a

obra

criação da obra. Todo o processo de criação e divulgação, acontece naturalmente em direção às

ensaios,

temporadas, de modo que se crie o costume em participar dela, envolvendo cada mais pessoas.

passa a despertar maior interesse.
A logomarca das empresas apoiadores e
patrocinadoras
seguintes

serão

materiais

veiculadas
de

divulgação

nos
do

distribuição de
cartazes, filipetas e
flyer eletrônico

projeto:
cartazes;

+

filipetas;

estudo
temático roteiro
criação do site

material

divulgação

de
previsão

intervenção de
artistas, grupos e
coletivos em ensaios
abertos

estudo de movientos e imagens
estudo de
sonoridades

ensaios fechados preparação de uma partitura
estética geral

assessoria de
imprensa
+
ensaios de finalização

criação de cartazes, filipetas e flyer
eletrônico
+
intervenção de artistas, grupos e coletivos
+
ensaios de finalização
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finalização da performance
+
pré estreia para imprensa e crítica
+
temporada da performance
+
encontro de discussão sobre o

cartazes, banner e felipetas
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Com_Gustavo Sol
Dir_Lavínia Pannunzio
Textos_Eduardo Ruiz
Música Original_Bruno Elisabetsky
Vídeos_Rafael Frazão
Prod_Sandra Maurami

Com_Gustavo Sol
Dir_Lavínia Pannunzio
Textos_Eduardo Ruiz
Música Original_Bruno Elisabetsky
Vídeos_Rafael Frazão
Prod_Sandra Maurami

cartões_frente e verso
14, 15, 21 e 22 de Agosto
21hs

14, 15, 21 e 22 de Agosto
21hs

Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso
Av.Dep. Emílio Carlos (Terminal Cachoeirinha)
Vl.Nova Cachoeirinha - SP.

Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso

Entrada Franca
Info. 39842966

Av.Dep. Emílio Carlos (Terminal Cachoeirinha)
Vl.Nova Cachoeirinha - SP.

Entrada Franca
apoio

Info. 39842966
apoiadores

sua empresa

co-patrocínio

realização
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sua empresa

realização

co-patrocínio

co-produção
filmes

para

bailar

produção
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M A Q U E T E V I R T U A L _ ANIMAÇÃO

NO

realização

DVD
Gustavo Sol é Bacharel em Artes Cênicas pela UNICAMP e Mestre em
Comunicação e Semió>ca pela PUC/SP.
No mestrado, estudou “Estados Alterados de Consciência em Artemídia: o papel
do corpo no trabalho do ator”, pesquisando a relação entre o corpo e a tecnologia
com a possibilidade de alteração de consciência. Sua pesquisa tem sido aceita em
diversos ambientes onde a tecnologia inﬂuencia fortemente a criação arNs>ca,
como na dança, performance, cinema e TV.
Coordenou e dirigiu o “Grupo de Estudos Performá>cos”, como professor de
Interpretação da Universidade Barão de Mauá, (2006/RP‐SP) e o
“Grupo
Interdisciplinar de Produção e Pesquisa em Artes_Carranca” (1995‐2004/
UNICAMP), dando cursos e se apresentando no Brasil e na Europa.
Seus principais trabalhos são_
“Carne Moída” ‐ em fase de produção, com direção de Lavínia Pannunzio
(teatro/2009)
“Chorávamos Terra Ontem A Noite”, de Eduardo Ruiz, direção de Lavínia
Pannunzio (2009/Teatro)
“Nano Aventura”, museu de Física/UNICAMP (2005‐2009/
Nanotecnologia, vídeo e cena)
“Complexo Sistema de Enfraquecimento da Sensibilidade”, texto e
direção de Ruy Filho, CIA Antro Exposto. (2008/Teatro/
Performance)

proponente/performer_Gustavo Sol

“Entulho”, texto Priscila Nicolielo e direção de Ruy Filho (2008/Teatro/
Performance)
“Versus Uno”, de Gustavo Sol, direção de Eusébio Lobo (2000/Teatro/
Dança)
“Dose única”, roteiro e direção de Rogéario Shareid (2006/Cinema)

G U S T A V O S O L _QUEM É?
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vídeos em: h5p://gustavosol.blogspot.com

“Popókas”, roteiro e direção Pedro Carvalho (2008/Cinema)
“Risus Humanita>s”, roteiro Grupo de Estudos Performá>cos, com
direção de Gustavo Sol (2006/Performance)
“Conversa ao Telefone”, parceria com Ruy Filho (2005/Performance)
É ator e pesquisador, diretor e preparador de atores com experiência em teatro,
dança, cinema e TV. Atua proﬁssionalmente desde 1992.

