
10 anos em 8 e meio
Circulação

20,21,22/maio 

Teatro Cacilda Becker - Lapa


03,04,05/junho 

Teatro Arthur Azevedo  - Móoca


17,18,19/junho 

Teatro João Caetano  -  Vila Clementino


06,07,08/maio 

Teatro Paulo Eiró  - Santo Amaro




"Eu não creio que seja possível distinguir claramente o 
passado, o presente, o futuro, o imaginário e as lembranças 

daquilo que verdadeiramente aconteceu.

Esse é o problema que tentei abordar em ‘Oito e meio’. 


Federico Fellini  



2019

10 anos em 8 e meio

O mais recente trabalho do 
Projeto Mov_oLA, dirigido pelo 
coreógrafo e videomaker Alex 
Soares, coloca novamente um 
filme clássico como ponto de 
partida para mergulhar nos 
dez anos de trajetória do 
Mov_oLA. 

Em 10 anos em 8 e meio, 
Soares usa o filme 8 e ½ 
(1963), de Federico Fellini 
(1920-1985), para tentar 
conciliar de alguma forma os 
conflitos de todas as criações 
anteriores do Mov_oLA em um 
novo trabalho.



ALEX SOARES direção e videos 

WILSON AGUIAR cenário 

CASSIANO GRANDI figurinos

ALEXANDRE ZULLU desenho de luz 

LUCIANA CANTON preparação teatral 

CLARISSA LAMBERT fotografias 

LEO MATTOS produção 

THALITA SOUSA assistente de produção 

VIOLETA CHAGAS assistente de palco

TRILHA SONORA Alex Soares a partir 
da trilha do filme 8 e mezzo, de Nino Rota 

ELENCO  

Caroline Zitto, Icaro Freire,       
Maria Basulto, Natacha Takahashi, 
Victoria Cavalcante e Wilson Aguiar 

Duração: 70min sem intervalo



Como  aconteceu  em  Devolve  2  horas  da  
minha   vida,   coreografia   que   estreou   em  
2016   (vencedora   do   prêmio   APCA   de  
melhor   espetáculo),   inspirada   em   Janela  
Indiscreta (1954),   de   Alfred   Hitchcock  
(1899- 1980), o mais recente espetáculo do 
Projeto Mov_oLA, 10   anos em 8 e meio, 
usa o filme 8 e ½ (1963), de Federico Fellini 
( 1 9 2 0 - 1 9 8 5 ) , p a r a b u s c a r f o r m a s 
de entrelaçar dança e cinema. 

Contemplado pela 24ª edição do Programa 
Municipal de Fomento à Dança, o espetáculo 
teve sua temporada de estreia em novembro 
e dezembro de 2019 no Atelier Cênico. 

O título do filme de Fellini é uma referência 
ao número de trabalhos que o diretor já havia 
rodado, e o "meio" se refere a seu episódio 
de Amore in Città (1953), composto por 
episódios de diferentes diretores. Em 8 ½, 
Marcello Mastroiani (1924-1996) é Guido 
Anselmi, um cineasta de grande sucesso em 
crise de inspiração. 

Curiosamente, este novo trabalho também é 
a oitava criação do Projeto Mov_oLA e, 
considerando as videodanças como curtas, 
10 anos em 8 e meio também tem esta 
marca, 8 e ½. Mas é com o olhar para rever 
sua história e criações, que a nova 
coreografia se aproxima do filme de Fellini. 
"A pesquisa se apropria da premissa do filme 
para tentar de alguma maneira conciliar os 
conflitos de todas as criações anteriores do 
Projeto Mov_oLA em uma nova obra”, afirma 
Alex Soares. 





Criações citadas em 10 anos em 8 e meio:

Devolve 2h da minha vida

2016


Oroboro

2013


Estudos em Chrom.Aqui

2011


Coup de grace

2012


Desorientações de Wii e Som

2011

Paralaxe de Paranóias

2009

Solo a Dois

2008



Criado em 2008, é um projeto de criação multimídia 
em dança. Idealizado por Alex Soares, coreógrafo e 
videomaker, o projeto Mov_oLA ( lê-se moviola) se 
inspirou no conceito das antigas moviolas - 
máquinas que permitiram editar os filmes com a 
chegada do cinema sonoro, transformando as 
fotografias em movimento total - para integrar a 
dança com outros formatos digitais e redes sociais, 
através da internet, da videodança e das artes 
visuais. 
 
Com o apoio de um núcleo de artistas, divididos 
entre artistas associados e colaboradores para 
produções específicas, funciona como incubadora 
de projetos, sempre buscando propostas inéditas, 
com o intuito de fortalecer e agregar novas platéias 
para o cenário das artes cênicas e performáticas.



Alex Soares

Direção Artística


Alex Soares é coreógrafo e videomaker residente em São 
Paulo. Como coreógrafo convidado, trabalhou com as 
principais companhias de dança nacionais, como Balé Teatro 
Guaíra (PR), Balé da Cidade de Niterói (RJ), Balé Teatro 
Castro Alves (BA), Cia Sesc de Dança (MG), Ribeirão Preto 
Cia de Dança (SP), Corpo de Baile do Amazonas (AM) e 
Balé da Cidade de São Paulo (SP). Também fez trabalhos 
internacionais para as seguintes companhias: Noord 
Nederlandse Dans (Groningen, Holanda), Northwest Dance 
Project( Portland,EUA), Balé Nacional Chileno (Santiago, 
Chile) e a Hubbard Street Dance Chicago (EUA).

Criou e dirige o Projeto Mov_oLA, plataforma de criação 
artística que ganhou 2 prêmios APCA de dança, foi vencedor 
do prêmio de júri do Guia Folha de S.Paulo, vencedor do 
Prêmio Governador do Estado de São Paulo para a Cultura e 
também foi finalista do prêmio da revista Bravo!

É Diretor Artístico da Cia Jovem de Dança de Jundiaí e 
também atua como Curador de Dança do Programa 
Qualificação em Artes do Governo do Estado de São Paulo.



Natacha 
Takahashi

Intérprete


Icaro Freire 
Intérprete


Victoria 
Cavalcante

Intérprete


Wilson Aguiar

Intérprete


Caroline 
Zitto

Intérprete


Maria 
Basulto

Intérprete


Elenco






Siga o Projeto Mov_oLA nas nossas redes:


www.projetomovola.com

@projetomovola


Este projeto foi realizado com apoio do Programa Municipal de Fomento a Dança para a Cidade de São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura

GRATUITO

Realização

http://www.projetomovola.com
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