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Apresentado pela primeira vez em 2014 no Kunstenfestivaldesarts (Bélgica), um dos mais prestigiados festivais internacionais de

artes cênicas do mundo, Batucada,  mais recente projeto do coreógrafo Marcelo Evelin e Demolition Inc.,  estreia este fim de

semana em Teresina, no Piauí. O espetáculo, que já foi contemplado com o Prêmio Funarte Petrobras de Dança Klauss Vianna
em 2013, fica em cartaz dias 16, 17 e 18 de janeiro, no Galpão do Dirceu.

Batucada é uma intervenção alegórico-política, que deixa o local onde inicia para transbordar para as ruas da cidade, redefinindo

a paisagem do espaço público. A obra conta com a participação de 50 artistas e cidadãos, num encontro de pessoas de diferentes

estados, profissões, classes sociais, idades, gêneros, cores, crenças e ideais.

Referindo-se ao grupo de percussão usado na música de samba, o trabalho é um desfile para demonstrar, para protestar e para

celebrar a comunidade humana, considerando diversidade e antagonismo como parte essencial de uma revolução democrática.

A criação é uma produção Kunstenfestivaldesarts em coprodução com Charleroi Danses e Künstlerhaus Mousonturm (Frankfurt).

Serviço:

Batucada, de Marcelo Evelin e Demolition Inc.

Data: 16, 17 e 18 de janeiro

Horário: 20h

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

Local: Galpão do Dirceu – Rua Jaime Fortes, 3228 – Novo Horizonte, Teresina – PI
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