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!

UM ESPETÁCULO  DE FORMAS ANIMADAS

A POESIA DAS COISAS SIMPLES



TUDO APARECE FRENTE AO HOMEM TAL QUAL E
INFINITAMENTE SIMPLES

QUANDO AS PORTAS DA PERCEPCAO ESTAO ABERTAS

C.R.U. é um espetáculo de Teatro de  criado pelo Formas Animadas
grupo CADÊLELÊ Corpo Criativo, formado por Carlos Ramírez,   
Monisha Leite e Pedro Bresciane.

Uma proposta cênica com alto , onde os objetos, conteúdo estético
a luz e o corpo são os protagonistas das cenas nas quais a plástica, 
a dança e o teatro se  para dar forma nutrem uns aos outros
à  e à poesia do simples.beleza

Através de uma narrativa composta por pequenos contos,  
C.R.U. nos convida a tocar sutilmente em distintos estados 
internos, a adentrar na  do cotidiano.  magia oculta

(adaptação livre William Blake)



CONTOS RUSTICOS UNIVERSAIS

Como resultado da interação entre corpos e objetos comuns e , feitos artesanalmente cotidianos
a partir de matérias primas naturais, CRU é uma  à singularidade daquilo que é homenagem
local e . De sua  e , emana um sentimento de  e, genuíno simplicidadepureza universalidade

nossa complexidade como seres humanos  como contraponto.emerge

A  está ali, bem   de nós, muitas vezes onde  imaginamos:  Poesia menosperto
em uma colher de pau, uma peneira, um cesto, uma cabaça. 

Eles nos  calmamente... sussurram
Só precisamos estar de ,  e   ...olhos coraçõesouvidos abertos



CRIADORES E ATORES 
MANIPULADORES
Monisha Leite
Pedro Bresciane
Carlos Ramírez

DURAÇÃO
A duração total do espetáculo 
é de 55 minutos. 

PÚBLICO ALVO
familiar

C R U



SOBRE O GRUPO

Ao longo dos últimos anos, o ator, diretor, e coreógrafo 
colombiano Carlos Ramirez vem dedicando uma parte de sua pesquisa cênica 
na exploração da   de  de uso cotidiano. manifestação objetosexpressiva
Muitas de suas performances e espetáculos envolvem na sua narrativa a interação 
com diversos objetos simples como xícaras, escovas de dentes, cadeiras, 
lápis, cadernos etc. 

Na intensificação desta pesquisa do  poético entre o  e o , paralelo à necessidade de mudanças diálogo cênicoplástico
de paradigmas sobre criação artística e a vida, Ramirez inicia uma inusitada  de dois anos na comunidade de jornada
Serra Grande, um antigo  de  à beira mar, rodeado pela Mata Atlântica, na Costa sul da Bahia, Brasil. vilarejo pescadores
Nos últimos tempos, o local tem atraído pessoas de todo o mundo por conta de projetos sócio‐ambientais, 
educacionais e pela qualidade de vida.

É neste cenário natural que Ramirez encontra‐se 
com Monisha Leite e Pedro Bresciane, artistas 
plásticos brasileiros que resolveram deixar os 

grandes centros urbanos da região sul do país, 
para refugiar‐se em uma ecovila 

internacional local, chamada Piracanga. 

Ali, o casal vem realizando suas pesquisas 
sempre em busca de uma  do poética simples 

e de uma conexão profunda 
com a Mãe Terra. 



Nesta região, estes artistas são sensibilizados por outros tipos de objetos puramente artesanais 
feitos de ,  e outros produtos naturais, com origens vinculadas às tradições de fibras cipós
comunidades  e africanas que viveram na região e práticas s muito simples do  indígenas agrícola
inicio da colonização brasileira. 

E nesse contexto, vão descobrindo um grande de   assim como uma potencial genuínaexpressão
verdade  contida em cada um deles. Da interação de seus movimentos, estes objetos imanente
passam a ser os protagonistas,  desse contato um diálogo inusitado de emergindo
encantamento e  permeado pela  cênica e plástica. afeto poesia

Tal encontro gestou o coletivo artístico denominado  focado na criação de experiências CADELELÊ! Corpo Criativo
artísticas de caráter multidisciplinar, que surgem de um laboratório permanente cujo maior propósito é a 

manifestacão expressiva do , do  e do ; daquilo que leva consigo somente o essencial. simples espontâneonatural
O grupo faz uso das ferramentas da plástica, do corpo, do audiovisual, do cênico e da música com a 

finalidade de explorar o universo da condicão humana.

CADÊLELÊ é um diálogo ativo entre diversas linguagens artísticas que oferece espetáculos de 
inusitado impacto e sensorial.estético 

A partir desse processo de laboratório, a trajetória dos três artistas vão 
se unir na criação do espetáculo  ‐ uma C.R.U. Contos Rústicos Universais
obra resultante da  entre a experiência cênica de Carlos amálgama
Ramirez, a pesquisa e produção plástica de Monisha Leite e a trajetória 
de Pedro Bresciane no Teatro de Formas Animadas e as artes visuais.

SOBRE O GRUPO



SOBRE OS CRIADORES

Desde 2012 reside no Brasil onde desenvolve diversos projetos artísticos e pedagógicos. Durante os últimos 16 
anos e paralelamente ao seu trabalho criativo em Teatro, Dança e Cinema, Carlos Ramirez tem desenvolvido 
uma constante investigação no campo da pedagogia do corpo e do movimento participando como docente e 
facilitador de diversos projetos artísticos, e de formação cênica em instituições públicas e particulares da 
Colômbia, Costa Rica, Croácia e Brasil. Paralelo a seus projetos persoais continua vinculado como colaborador 
em companhias da Colombia, França e Alemanha.
 www.carlosramirezarts.weebly.com

CARLOS RAMÍREZ (Colômbia) Ator, bailarino, diretor e coreógrafo.
Depois de participar em mais de 30 projetos cênicos em companhias independentes de 
teatro e dança na Colômbia e Costa Rica, no ano 2004 realizou sua primeira criação 
cênica, a peça unipessoal de teatro gestual “Él Solo”. Em 2006 desenvolveu sua linha de 
pesquisa pedagógica de movimento criando oLaboratorio de Experimentación Corporal 
além de fundar a agrupação La Compañía Teatro Danza da qual é diretor artístico. Com 
“La Compañía” criou, dirigiu e interpretou diversas peças, pelas quais tem recebido 
reconhecimento nacional e internacional transitando importantes teatros e festivais da 
América Latina e Europa. 



MONISHA LEITE (Brasil),  Artista plástica multidisciplinar, diretora de arte, 
designer e cenógrafa, com graduação em Artes Plásticas pela ECA – Escola de 
Comunicações e Artes/USP e Pós Graduação em Mídias Interativas pelo 
Senac/SP,  tem como cerne de seu trabalho criativo a pesquisa e a criação de 
imagens ligadas ao Sagrado Feminino e suas expressões. 

Estudou dança e livre expressão com a coreógrafa Ana Figueiredo, em São Paulo, 
realizando uma profunda pesquisa em relação às possibilidades de expressão do 
corpo a partir dos diferentes estados da alma, baseados no trabalho mitológico e 
arquetípico de Joseph Campbell. Ainda atuou como Diretora de Arte e Cenógrafa 
entre os anos de 1995 a 2010. 

Mais recentemente, participou de Oficinas e Laboratórios de investigação expressiva com o coreógrafo e ator 
Carlos Ramírez. É co‐fundadora do CADÊLELÊ Corpo Criativo onde tem desenvolvido projetos 
multidisciplinares como Criadora, Atriz‐Manipuladora, 
Dançarina, Produtora e Diretora de Teatro de Formas Animadas. 



Graduado pela Escola de Comunicações e Artes da USP, dedicou‐se à docência do 
desenho da figura humana, à história da arte, à direção de inúmeros projetos de artes 
visuais e cenografia, projetos de curadoria em artes multidisciplinares e pesquisa da 
linguagem do cinema independente.

PEDRO BRESCIANE, (Brasil) Artista multidisciplinar, foi co‐
criador, manipulador e co‐diretor do espetáculo de teatro de 
formas animadas ́ A Coisa – Vibrações ‐ Luz do Objeto Imagem´ 
junto à Ana Maria Amaral e que representou o Brasil no festival 
Internacional de Teatro de Bonecos do Teerã, no Irã, em 1990, 
além de participar do festival Internacional da Associação 
Brasileira de Teatro de Bonecos, em 1989, em Nova Friburgo. A 
peça ilustra a capa dos livros Teatro de Formas Animadas, Ed 
Edusp e do livro Teatro de Animação, Ateliê editorial, da mesma 
autora. 

Há seis anos reside em uma Ecovila Internacional no sul da Bahia, numa área de preservação ambiental, onde 
tem desenvolvido através da fotografia, pesquisa de imagens que investigam o corpo humano em íntima 
conexão com a natureza, como projetos aos quais está se dedicando neste momento, como o evento coletivo 
multidisciplinar Amantes da Terra e o livro Dança Menina Dança. Esta pesquisa dá ainda continuidade na 
expressão cênica do Teatro de Formas Animadas, onde Pedro Bresciane é co‐fundador e artista do coletivo 
CADÊLELÊ Corpo Criativo.



SOBRE OS INTEGRANTES

Monisha Leite / Brasil 
Artista plástica, designer, cenógrafa; 

Facilitadora em vivências de Sensibilização, 
Percepção Estética e Criatividade.

www.monishaleite.com 

Pedro Bresciane / Brasil 
Artista plástico, cenógrafo, curador, diretor de arte;

Facilitador em vivências de Sensibilização, 
Percepção Estética e Criatividade. 

Carlos Ramírez / Colômbia
Ator, bailarino, coreógrafo e diretor de teatro, 

Pesquisador em Poéticas Corporais;
Facilitador em workshops de Preparação Corporal 

para Atores, Dança Improvisação, Consciência 
Corporal e Criatividade.

www.carlosramirezarts.weebly.com



 Pelas características cênicas do espetáculo C.R.U., a iluminação é portátil e o cenário 
conta com medidas específicas, por este motivo o grupo dispõe do material 
necessário para montagem. (Peso aproximado da carga: 12 Kg.) 

 Espaço físico requerido: mínimo de 7m X 7m.  Altura mínima de 3m. 

 Para apresentações em um espaço não convencional é indispensável que o 
espetáculo ocorra em um ambiente fechado que permita o blecaute total para 
o desenvolvimento ideal da obra.

REQUERIMENTOS TÉCNICOS

REQUERIMENTOS DE SOM

 Sistema de amplificação de gama completa entre 5000 e 7000 watts.  Entrada estéreo.



CADÊLELÊ
c o r p o c r i a t i v o !

CONTATO

monishaleite@gmail.com
carlosramirezarts@gmail.com
pedrobresciane@gmail.com
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