
PROJETO CONTAINER CULTURAL

Entre Tangos 
              e Fandangos
Projeto	aprovado	pelo	Ministério	da	Cultura,	enquadrado	do	Artigo	18	da	Lei	Rouanet	(Lei	nº	8.313/91)	
para	captação	de	100%	dos	recursos	por	meio	de	Incentivo	Fiscal.	Pronac	nº:	178708.
Idealização	do	projeto	 JOANITA	RAMOS	e	PAOLA	BURKOT.		Proponência	RUMO	EMPREENDIMENTOS	CULTURAIS	LTDA.



POR QUE ARTE NO INTERIOR?
“A	gente	não	tem	nada	pra	fazer	nesta	cidade”	é	queixa	frequente	entre	jovens	de	Balsa	Nova	e	Bocaiúva	do	Sul,	onde	atuei	em	pesquisa	de	Mestrado	em	Educação	
(UFPR)	e	como	docente	em	teatro	(Programa	Mais	Cultura/Minc),	respectivamente.	Assim	como	nesses,	em	muitos	outros	pequenos	municı́pios	a	falta	de	opções	de	
atividades	(lazer,	cultura,	trabalho)	provoca	a	emigração	de	jovens	para	os	grandes	centros	urbanos.
Raramente	há	investimentos	em	espetáculos	primorosos,	cursos	de	arte	ou	construção	de	teatros	nas	localidades	em	que	se	considera	que	o	número	de	espectadores	
“não	compensa”	�inanceiramente.	Por	essa	lógica	de	mercado,	o	lazer	�ica	restrito	principalmente	à	televisão	e	é	comum	que	sejam	deixados	de	lado	os	talentos	
próximos	e	a	relação	criativa	com	a	cultura	local.	

Nós	 artistas,	 educadores,	 intelectuais	ou	gestores	 realmente	 interessados	em	desenvolvimento,	 sabemos	o	
quanto	é	precária	a	educação	de	pessoas	que	não	têm	acesso	a	uma	formação	cultural	de	qualidade.	Em	alguns	
lugares	do	Paraná,	notamos	que	o	problema	não	é	pobreza	material	e	sim	a	falta	de	um	tipo	de	desenvolvimento	
humano	para	o	qual	a	arte,	em	sua	dimensão	ética	e	estética	é	fundamental.	A	precariedade	cultural	aparece	no	
cotidiano.	Por	exemplo,	em	imagens	de	automóveis	com	som	ligado	no	máximo	volume	em	locais	públicos	ou	no	
lixo	despejado	às	beiras	de	estradas.
Por	outro	lado,	temos	o	eixo	Mercosul	e	seu	imenso	potencial	de	trocas	e	fortalecimento	cultural.	Temos	também	
pro�issionais	de	Comunicação,	educadores,	lıd́eres	de	todos	os	setores	e	outros	formadores	de	opinião	capazes	
de	atuar	para	que	essa	tal	de	“integração	-	e	desenvolvimento	-	cultural	na	América	do	Sul”	migre	do	discurso	
para	a	prática.	
Pensando	 nisso,	 abrimos	 nosso	 “container”	 para	 espalhar	 “arte	 em	 todo	 lugar”	 e	 dizer	 que	 é	 urgente	 e	
importante	estimular	o	desenvolvimento	para	além	das	capitais.	Cientes	do	quanto	é	modesta	esta	iniciativa,	
faremos	todo	esforço	para	que	ela	seja	exemplar.	

Joanita	Ramos
Público de Antonina assiste ao espetáculo Entre Tangos e Fandangos do Projeto Container Cultural (foto: Lidia Ueta)



O PROJETO
Nome:	Container	Cultural	-	2ª	Edição

Proponente:	Rumo	Empreendimentos	Culturais	LTDA.	-	ME

Pronac:	178708

A� rea	cultural:	Artes	Cênicas

Local	de	realização:	Paraná

Valor	de	incentivo:	R$930.846,00

Perıódo	de	realização*:	8	meses

*A	ser	iniciado	em	até	6	meses	a	partir	da	data	de	conclusão
	da	captação	do	Projeto.

O	 Container	 Cultural	 –	 2ª	 edição	 prevê	 circulação	 do	 espetáculo	 de
teatro	itinerante	“Entre	Tangos	e	Fandangos”	por	15	cidades	do	interior
do	Paraná	sobre	um	container	que	se	transforma	em	teatro	a	céu	aberto
(foto).	A	peça,	com	texto	de	Joanita	Ramos	e	direção	de	Mauro	Zanatta,	já		
fez	sucesso	em	turnê	pelo	interior	-	realizada	por	meio	da	Lei	Estadual	de
Incentivo	à	Cultura	do	Paraná	-	PROFICE	(2017).	O	Projeto	também	inclui:

formação	de	multiplicadores	de	conhecimentos	sobre
produção	cultural;	 formação	e	bolsa-auxıĺio	a	 jovens
aprendizes	 de	 produção;	 campanha	 de	 doação	 de
livros;	 compartilhamento	 do	 palco-container	 com
artistas	locais;	alimentação	do	site/blog	e	facebook	do
Projeto	 com	 conteúdos	 sobre	 produção	 cultural	 e
arte-educação,	 entre	 outras	 ações	 envolvendo	 a
comunidade.	Estima-se	atingir	cerca	de	8.000	pessoas
com	 “Entre	 Tangos	 e	 Fandangos”	 e	 atividades	 de
formação,	 sendo	 que	 resultados	 subjetivos,	 como	
efeitos	 de	 leituras	 e	 motivação	 para	 iniciativas/
produções	locais	são	imensuráveis.



O ESPETÁCULOMUNICÍPIOS PARTICIPANTES
1 Campo Largo
2 Balsa Nova
3 Castro
4 Carambeí
5 Piraí do Sul
6 Tibagi
7 Reserva
8 Imbaú
9 Telemaco Borba
10 Ortigueira
11 Faxinal
12 Mauá da Serra
13 Marilândia do Sul
14 California
15 Apucarana
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LEGENDA

Municípios sede de apresentação do espetáculo

Municípios sede de apresentação do espetáculo e oficinas

Curitiba - sede administrativa do projeto e dos ensaios

Entre	Tangos	e	Fandagos	foi	concebido	em	linguagem	adequada	para
teatro	 de	 rua,	 referenciada	 na	 Comédia	 Dell’Arte.	 A	 peça	 trata	 da
identidade	cultural	e	 também	de	uma	 imensa	 “fome”	–	 inclusive	de
arte,	 cuidado	 e	 amor	 –	 a	 partir	 da	 con�lituosa	 relação	 entre	 um
brasileiro	 que	 não	 se	 reconhece	 como
sulamericano	e	uma	estrangeira	com	sotaque
espanhol,	que	não	sabe	aonde	nasceu.	Após	
perderem	 o	 navio	
para	a	Argentina,	os
d o i s 	 d e c i d e m
percorrer	 a	 pé	 o
caminho	 até	 o	 paıś
vizinho,	 enquanto
procuram	 criar	 um	
número	artıśtico	que	possa	lhes	garantir	a	
sobrevivência.	



OBJETIVOS
OBJETIVO	GERAL
Ampliar	para	mais	15	cidades	paranaenses	os	benefıćios	já	oferecidos	a	municıṕios	do	
interior	 (projeto-piloto	 realizado	 em	 2017),	 envolvendo	 fruição	 de	 espetáculo	
pro�issional,	 formação	 de	 multiplicadores	 culturais,	 orientação	 a	 aprendizes	 de	
produção	cultural,	circulação	de	livros	e	contatos	estratégicos	com	lideranças	locais	e	
formadores	de	opinião,	ajudando	no	desenvolvimento	das	artes	nas	regiões	em	que	há	
di�iculdade	de	acesso	a	bens	e	produtos	culturais.

PRINCIPAIS	OBJETIVOS	ESPECÍFICOS

Apresentar	 o	 espetáculo	 Entre	 Tangos	 e	 Fandangos	 para	 populações	 de	 15	
cidades	do	Paraná,	propiciando	a	no	mıńimo	8.000	pessoas,	contato	com	diversas	
artes	pela	linguagem	integradora	do	teatro.

Articular	comunicação	com	outras	15	cidades,	além	das	atendidas	diretamente,	
propondo	 que	 escolas	 e/ou	 	 prefeituras	 promovam	 “excursões	 culturais”	 e	
convidando	lideranças	e	formadores	de	opinião	para	verem	o	espetáculo,	ampliando	
os	benefıćios	do	projeto	e	criando	perspectivas	de	continuidade.

Demonstrar	 ,	 por	 meio	 do	 projeto	 da	 arquiteta	 e	 cenógrafa	 Paola	 Burkot,	 a	
viabilidade	 técnica,	 estética	 e	 logística	 de	 uso	 do	 container	 como	 espaço	
cultural	 alternativo	 em	 locais	 aonde	 há	 di�iculdade	 de	 acesso	 a	 equipamentos	
culturais,	inclusive	zonas	rurais.

Manter	vivo	o	espírito	do	teatro	itinerante,	promovendo	inovações	com	o	máximo	
respeito	à	essência	dessa	tradição,	valorizando	as	realidades	locais.

Promover	a	oportunidade	de	que	o	público	“se	veja”	no	teatro	e	re�lita	sobre	sua	
identidade	e	seu	valor	como	habitante	de	uma	pequena	cidade	e	ao	mesmo	tempo	da	
grande	América	do	Sul.

Criar	oportunidades	de	informação,	formação	e	sensibilização	de	pessoas	que	
ocupam	 posições	 estratégicas,	 potencializando	 o	 impacto	 do	 projeto	 no	
desenvolvimento	cultural	das	comunidades	bene�iciadas	e	estendendo	esse	impacto	
para	além	do	término	do	projeto	e	do	seu	alcance	geográ�ico.

Propiciar	a	estudantes	dos	municípios,	na	condição	de	aprendizes,	acompanhar	
o	trabalho	da	equipe	de	producão	do	projeto	no	dia	do	evento.



O INCENTIVO
INVESTIMENTO		POR	RENÚNCIA	FISCAL		DE	IMPOSTO	DE	RENDA

R$930.846,00

VISIBILIDADE	DO	PROJETO	E	DO	INCENTIVADOR
Cerca	de	14%	dos	recursos	captados	para	o	projeto	serão	investidos	em	divulgação,	
com	previsão	das	seguintes	estratégias	que	valorizarão	a	marca	do	incentivador:

Alta	qualidade	no	material	grá�ico:	cartaz,	�lyer,	banner,	faixa	adesiva,	etc;

Assessoria	de	imprensa	e	disponibilização	de	imagens	destinadas	a	veiculação	por	redes	
de	televisão;

Divulgação	pelas	redes	sociais	na	internet:	WhatsApp,	Facebook,	Instagram	e	Youtube;

Blog	com	informações	sobre	o	Projeto,	e	também	conteúdos	de	cultura,	arte	e	educação;

Divulgação	direta	nas	escolas	da	rede	pública	e	privada	dos	municıṕios;

180	horas	de	propaganda	em	carro	de	som;

Spot	de	até	30”	para	divulgação	em	rádios	regionais	e	locais;

Possibilidade	de	distribuição	de	material	de	propaganda	e/ou	brindes	do	incentivador	
antes	ou	após	as	apresentações;

Agradecimento	público	à(s)	empresa(s)	incentivadora(s)	em	cada	espetáculo;

Avaliação	de	resultados	através	de	clipping	/	compilação	de	material	veiculado.
OBS:	A	exposição	da	marca	do(s)	incentivador(es)	será	negociada	de	acordo	com	a	proporcionalidade	de	recursos	disponibilizados,	
respeitando-se	a	qualidade	estética	do	material	do	Projeto	e	os	padrões	de	comunicação	visual	de	cada	organização. Veja	mais	notícias	sobre	o	Container	Cultural	em:	

www. con t a i ne rcu l t u ra l . c om/no t i c i a s



CONTRAPARTIDA SOCIAL
DEMOCRATIZAÇÃO	DE	ACESSO
Todas	as	ações	do	Projeto	Container	Cultural	são	gratuitas.	As	apresentações	ocorrerão	em	logradouros	
públicos	 selecionados	 para	 comportar	 o	maior	 número	 de	 espectadores	 possível,	 de	 acordo	 com	 a	
infraestrutura	disponıv́el	em	cada	municıṕio.	O	espetáculo	“Entre	Tangos	e	Fandangos”	foi	concebido	
especi�icamente	para	ser	apresentado	em	um	container-palco,	aproveitando	de	todas	as	possibilidades	
que	essa	estrutura	dispõe	para	colocar	o	público	em	contato	com	pro�issionais	talentosos	e	com	os	
diferentes	códigos	do	teatro	–	 incluindo	so�isticados	recursos	de	som	e	 iluminação	(por	Beto	Bruel,	
Prêmio	Shell	de	 Iluminação)	e	reproduzindo	nas	praças	do	 interior	o	mesmo	nível	 de	qualidade	de	
espetáculo	encontrada	em	teatros	instalados	em	construções	da	capital.

Com	linguagem	popular,	 trazendo	referências	culturais	 locais,	a	montagem	dialoga	com	o	público	de	
forma	�luida	e,	apesar	de	ser	direcionado	a	jovens	e	adultos,	não	tem	censura	de	faixa	etária.

Além	do	exposto,	busca-se	maximizar	a	abrangência	de	acesso	do	projeto	através	das	seguintes	
ações:

Diálogos	 com	 o	 público:	 ao	 �inal	 de	 cada	 espetáculo,	 os	 artistas	 descerão	 do	 palco	 e	 �icarão	
disponıv́eis	 para	 atender	 aos	 interessados	 em	 saber	mais	 sobre	 o	 espetáculo	 e	 sobre	 teatro	 e	
conversar	sobre	alternativas	de	dinamização	da	vida	cultural	local.

Um	mínimo	de	02	ensaios	abertos	com	entrada	gratuita.

Eixo	 “Produtor	 do	 Futuro”:	 30	 jovens	 atuarão	 como	 aprendizes.	 Vão	 receber	 orientações	 sobre	
produção	cultural	pela	Internet	e	acompanhar,	auxiliando	a	divulgação,	montagem	e	apresentação	
do	espetáculo	nas	suas	cidades,	mediante	bolsa	(ajuda	de	custo).

Quatro	eventos	 regionais	de	 imersão	para	 formação	de	multiplicadores,	 com	45	vagas	 gratuitas,	
sendo	15	 com	deslocamento	 e	hospedagem	custeados	pelo	projeto.	 Este	 evento	 contará	 com	5	
ministrantes	de	palestras	relacionadas	à	prática	de	produção	cultural,	interpretação	e	ferramentas	
para	 o	 desenvolvimento	 e	 inscrições	 de	 projetos	 culturais	 em	 Leis	 de	 Incentivo,	 além	 de	
conhecimentos	práticos	para	iniciar	um	movimento	de	formação	de	Conselho	de	Polıt́icas	Culturais	
local.

Doação	e	estímulo	à	circulação	de	livros	de	teatro,	literatura	e	outras	artes,	nos	municıṕios	atendidos,	
arrecadados	em	“ação	entre	amigos”,	sob	critérios	a	serem	de�inidos	considerando	necessidade	e	
potencial	de	utilização.

Ações	de	relacionamento	estratégico:	parcerias,	convites	e	outras	(ver	Objetivos),	junto	a	um	mıńimo	
de	75	pessoas	entre	gestores,	educadores	e	formadores	de	opinião,	visando	estender	os	benefıćios	
do	projeto	a	outras	populações	e	viabilizar	a	continuidade.

Disponibilização	do	Container	Cultural	para	artistas	locais	(ou	de	outras	cidades	do	interior)	para	se	
apresentarem,	conforme	normas	e	programação	a	serem	�ixadas	junto	com	agentes	culturais	locais.

Disponibilização	do	projeto	arquitetônico	do	Container	Cultural	para	os	gestores	dos	municípios	por	
meio	do	blog	do	Container	Cultural.

Continuidade	 à	 alimentação	 do	 Blog	 do	 Projeto,	 durante	 a	 etapa	 de	 produção,	 com	 registros	
audiovisuais,	informações,	orientações	e	conteúdos	de	arte-educação.



CONTRAPARTIDA SOCIAL ACESSIBILIDADE

As	apresentações	do	Projeto	Container	Cultural	ocorrerão	em	logradouro	público,	adaptado	ao	
acesso	de	pessoas	idosas,	portadoras	de	de�iciência	e	com	mobilidade	reduzida.	A	busca	por	locais	
acessıv́eis	se	estende	às	demais	ações	do	projeto,	campanha	de	circulação	de	livros,	formação	de	
multiplicadores	culturais	e	aprendizes	de	produção.

Todas	as	apresentações	são	gratuitas	e	abertas	ao	público,	garantindo	o	acesso	da	comunidade.

O	site	de	promoção	do	projeto	será	adaptado	para	garantir	acesso	a	pessoas	com	de�iciência	visual	
e	 auditiva,	 seguindo	 os	 preceitos	 da	WEB	Accessibility	 Initiative	 (WAI)	 e	 da	Word	Wide	Web	
Consortium	(W3C),	atendendo	ao	disposto	no	art.	64	da	Lei	n	13.146,	de	6	de	julho	de	2015.

Durante	as	apresentações	um	intérprete	de	sinais	fará	a	tradução	simultânea	do	espetáculo	para	
libras.



EQUIPE

Joanita	Ramos

Diretor,	 ator	 e	 professor	 de	 teatro,	 com

formação	em	diversos	paıśes	(Argentina,

Inglaterra,	 França,	 Itália,	 Brasil),	 tendo

sido	 professor	 assistente	 na	 The

Desmond	 Jones	 School	 of	 Mime	 and

Fisical	 Theatre	 (Inglaterra,	 1989)	 e

professor	 de	 Mı́mica	 e	 Commedia

Dell'Arte	na	The	Arts	Educational	London

School	 (Inglaterra,	 1990/1991).	 Fundou

em	 1994,	 em	 Curitiba,	 a	 Escola	 do	 Ator

Cômico,	onde	ministra	o	Curso	de	Comédia	para	Atores	e	Não	Atores	

há	 22	 anos.	 Recebeu	 diversas	 vezes	 o	 Troféu	 Gralha	 Azul	 (Teatro

Guaıŕa)	em	diferentes	categorias,	além	de	prêmios	em	outros	estados,

como	 o	 de	Melhor	 Espetáculo	 de	Humor	 no	 II	 Festival	 Nacional	 de

Mauro	Zanatta
Diretor	Artıśtico

Autora,	 atriz,	 jornalista,	 Mestre	 em	 Educação	 (UFPR).	 Por	 10	 anos	 foi
jornalista	da	Gazeta	do	Povo.	Atuou	como	crı́tica	de	teatro.	Trabalhou	em
produções	artı́sticas	com	Fátima	Ortiz,	Regina	Vogue	e	Rosy	Greca.	Como
atriz	destacam-se	os	trabalhos	“O	Guardador	de	Rebanhos”	(1989/1990),
espetáculo	 que	 inaugurou	 Teatro	 da	 Caixa,	 sob	 direção	 de	 Fátima	Ortiz.		

Seus	 textos	 dramatúrgicos	 mais	 recentes	 são
“Tıb́eti,	o	Gnomo”,	com	direção	de	Renato	Perré,
e	 “Patraca,	 o	 Palhaço	 Astronauta”,	 pela	 Cia.	 do
Abração.	Coordenou	o	Programa	Ler	e	Pensar	do
Instituto	RPC	(2000/2001)	recebendo,	por	esse
trabalho,	 Placa	 da	 Homenagem	 da	 Rede
Paranaense	de	Comunicação	(RPC,	 	2009).	Tem
sua	dedicação	reconhecida	também	por	prêmios
como	 o	 tı́tulo	 Jornalista	 Amigo	 da	 Criança
(Andi/Unicef	e	Fundação	Abrinq,	1998)	e	Troféu
Dignidade	 Solidária	 (Centro	 Paranaense	 da
Cidadania,	1999).

Autora,	Ass.	de	Direção,	Co-�igurinista	e	Aderecista

Teatro	de	 Juiz	de	Fora	(MG	2006)	e	de	

Melhor	Diretor	no	XIII	Festival	Nacional	

Curta	Teatro,	de	Sorocaba/SP.



De	 2007	 a	 2010,	 Diego	 foi	 Co-realizador	 do	 Grupo	 Delıŕio	 Cia.	 de	
Teatro,	 com	 o	 qual	 produziu	 dois	 espetáculos	 indicados,	 a	 Melhor
Espetáculo	do	ano	em	mais	seis	categorias	cada	um,	no	Troféu	Gralha
Azul	de	2009.	Atuou	 também	como	produtor	para	a	 “Inusitada	Cia”	
entre	 2011	 e	 2015.	 De	 2012	 a	 2015	 produziu	 a	 Mostra	 de	
Dramaturgia	 SESI	 –	 Teatro	 Guaira	 e	 em	 2012	 e	 2013	 produziu	 o	
Núcleo	de	Dramaturgia	SESI-PR	em	Curitiba	e	em	8	cidades	do	Paraná,
além	de	Mostras	do	Núcleo	em	São	Paulo	e	no	FILO	(Londrina-PR).	No
ano	 de	 	 2016	 realizou	 os	 projetos:	 “Lov,	 Lov,	 Lov”	 Direção	 Isabel	

Diego	Marchioro
Diretor	de	Produção

Teixeira	 com	músicas	 originais	 de	Ná	
Ozetti	 e	 “Salomé“,	 Direção	 de	 Juliana	
Galdino,	com	a	Cia.	de	Teatro	do	Urubu.

Idealizador	da	produtora	Rumo	Empreendimentos	Culturais	desde	
2008.	 Diretor	 de	 produção,	 ator	 e	 graduando	 em	 cinema	 pela	
Faculdade	 de	 Artes	 do	 Paraná.	 Desenvolve	 projetos	 nas	 áreas	 de
teatro,	dança,	música	e	audiovisual.

Arquiteta,	 cenógrafa,	 �igurinista	 e	 diretora	 de	 produção.	 Graduada	

em	Arquitetura	e	Urbanismo	pela	Universidade	Positivo	e	em	Design

de	 Moda	 pela	 Universidade	 Tuiuti	 do	 Paraná,	 com	 formação	 em	

Consultoria	 de	 Imagem	 e	 pós-graduação	 em	 Polıt́ icas	 Públicas.	

Como	arquiteta	vem	desenvolvendo	projetos	com	a	reutilização	de	

containers	 marı́timos	 e	 está	 entre	 os	 pro�issionais	 da	 Mostra	

Container.	 Tem	 atuado	 também	 com	 	 cenogra�ia	 e	 �igurino	 para	

diversas	companhias	de	teatro	em	Curitiba	e	com	gestão	de	projetos

culturais.
Paola	Burkot

Coordenadora,	Cenógrafa	e	idealizadora	do	Palco-Container

Cineasta,	 produtor	 e	 ator,	 com	 experiência	 em	 roteiro,	 direção	 e	

produções	 teatrais	 e	 cinematográ�icas.	 Autor	 e	 diretor	 do	

longa-metragem	 O	 Camelo,	 o	 Leão	 e	 a	 Criança.	 Prêmio	 de	Melhor

Ator,	 pelo	 curta-metragem	 Tuareg,	 no	 FESTCINE	 Pinhais	 (2013).

Atuou	 como	 consultor,	 instrutor	 e	 palestrante	 em	 gestão	 e	 cultura

organizacional	 em	 empresa	 pública	 e	 secretarias	 do	 Estado	 do

Paraná.	Sua	formação	inclui	especialização	em	Valores	Humanos	pela

Fundação	Peirópolis,	Mairinque,	SP.	Curso	de	“Biologia	Cultural”	com

Humberto	Maturana,	no	Instituto	Matrıźtico	(Chile),	além	de	cursos

Paulo	Blitos
Consultor

e	 seminários	 de	 extensão	 em	 psicanálise,	

novos	paradigmas	cientı�́icos	e	interpretação	

teatral.

Beto	Bruel
Iluminador

Iniciou	sua	carreira	de	iluminador	em	1971	no	Colégio	Estadual	do

Paraná,	Curitiba.	Em	1973	no	Teatro	de	Bolso,	passou	a	integrar	o

Grupo	Margem	de	Teatro	Experimental	dirigido	por	Manoel	Carlos

Karam.	 Seu	 primeiro	 trabalho	 pro�issional	 foi	 com	 o	 Grupo

Momento,	na	peça	“MARAT	SADE”,	sob	a	direção	de	Oraci	Gemba.

Ganhou	 o	WSD	 2009,	 Prêmio	 Shell	 (4),	 Troféu	 Gralha	 Azul	 (21),

Troféu	Poty	Lazzaroto	(5),Questão	de	Crı́tica	(1),	Festival	de	Teatro

da	 Amazônia	 (1)	 e	 Prêmio	 Shell	 (4)	 E� 	 membro	 da	 OISTAT

(International	Organisation	of	Scenographers		

Theatre	Architectes	and	Technicians).



Beto	Collaço
Diretor	Musical/Compositor	e	Músico

Atriz,	 empresaria	 e	 publicitária.	 Formada	 pela	 Escola	 do	 Ator	
Cômico	do	reconhecido	diretor	e	ator	Mauro	Zanatta,	Adriana	há	4	
anos	 se	 dedica	 à	 criação	 de	 personagens	 bem	 humorados	 que
re�letem	 uma	 crıt́ ica	 aos	 papéis	 sociais	 que	 ocupamos.	 Com	 o
espetáculo	 Pra	 que	 Isso?!	 realizado	 pelo	 Grupo	 de	 teatro	 Os
Bonobos	da	Corte,	do	qual	faz	parte,	viajou	por	cidades	do	Paraná	e
Santa	 Catarina,	 além	 de	 uma	 apresentação	 especial	 no	 célebre
espaço	da	comédia	paulistana	–	Parlapatões.	Atualmente	 integra	o
elenco	 da	 Sexta	 Cıńica,	 espetáculo	 semanal	 do	 Espaço	 Excêntrico
em	Curitiba,	além	de	apresentações	em	teatros	dedicados	a	comédia
como	Casa	da	Flor,	Espaço	Fantástico	

Adriana	Samaan
Atriz

das	Artes	e	Trip	Circo,	em	espetáculos	
como	Cabarézona	e	Varieté.

apresenta	um	espetáculo	de	contos	e	
Richard	Rebelo
Ator

Vinicius	Portes
Músico

Músico,	compositor	e	professor	de	Música.	Formado	pela	Escola	de	Música
Contemporânea	 (Curitiba),	 EMBAP	 (PR)	 e	 Masterclass	 com	 Robyn	
Schucolski	 (Filarmônica	 de	 Berlim).	 Percussionista	 das	 Orquestras:	 de	
Ponta	Grossa	(PR);	Filarmônica	da	Universidade	Federal	do	Paraná;	O� pera	
Orchestra	 Curityba	 e	 Filarmônica	 de	 Curitiba.	 Músico	 convidado	 de:	
Orquestra	 Sinfônica	 do	 Paraná,	 Camerata	 Antiqua	 de	 Curitiba,	 Eruditu	
Philarmonic.	Seleção	em	 festivais:	Festival	 Internacional	de	Música	Santa
Catarina,	 nıv́el	 avançado	 (Orquestra	 Mozart),	 Festival	 Internacional	 de	
Música	Londrina	(	Orquestra	Votorantim)	em	2011	e	Festival	Internacional	
de	 Música	 de	 Câmara	 Villa-lobos	 em	 2016	 (RJ).	 Participou	 do	 Projeto	
Música	de	Câmara	em	Curitiba	e	de	concertos	nacionais	e	 internacionais.	
Leciona	no	Conservatório	de	Música	de	
Paranaguá.

Diretor	musical,	 compositor	 e	 intérprete	 desde	 1977.	 Compôs	 para	 Nosso	 Tempo,	 de	 Carlos	
Drummond	 de	 Andrade	 e	 trilhas	 sonoras	 de	 mais	 de	 30	 espetáculos.	 Ex:	 Homenagem	 ao	
Laerte	 Ortega	 (Roberto	 Inocenti);	 Histórias	 de	 Brincar	 (Trio	 Pererê,	 2010-2012);	 Estória	 de	
se	contar	 (João	Andirá,	2009);	Vaqueiros	e	Cantadores	 (Aıĺton	Silva	Carú);	Gitanice	 (Texto	de	
Garcia	 Lorca,	 direção	 de	 Dayse	 Nery,	 2000)	 e	 Entre	 Tangos	 e	 Fandangos,	 de	 Joanita	 Ramos,	
direção	 de	Mauro	 Zanatta,	 na	 primeira	 edição	 2017	 do	 Projeto	 Container	 Cultural.	 Autor	 do	
CD	 “Senha”	 (MPB,	2002).	Participou	de	discos	e	 shows	com	parceiros	 como	Hilton	Barcellos,	
Cida	Moreira,	Ana	Cascardo,	Ricardo	Jorge,	Marıĺia	Giller,	Carlos	Careca	e	outros.	Compôs	para
Poemas	de	Pablo	Neruda,	por	Olga	Romero	(1999).	Foi	jurado	no	Festival	de	Teatro	de	Campo
Mourão	(2000)	e	para	editais	como	o	de	Circulação	de	Espetáculos	de	Música,	da	Secretaria	de
Cultura	 do	 Estado	 do	 Paraná	 (2009).	 Realizou	 o�icinas	 de	 Musicalização	 pela	 Secretaria	 da
Cultura	do	Paraná	(1993	à	2006)	e	recebeu,	entre	outros,	os	prêmios	Cidade	de	Curitiba	(2009),

Ator,	 contador	 de	 histórias	 e	 músico	 desde	 1992.	 Chegou	 a
Curitiba	 em	 1994	 onde	 teve	 formação	 em	 técnicas	 de
Improvisação,	 Comedia	 Dell'arte	 e	 Clown	 na	 Escola	 do	 Ator
Cômico,	 época	em	que	o	ator	 	começa	seus	 trabalhos	ao	 lado
de	 Mauro	 Zanatta	 na	 escola	 do	 ator	 cômico,	 atuando	 em
projetos	 e	 lecionando.	 Foram	 quase	 oito	 anos	 de	 parceria	 e
vários	espetáculos	dentre	eles	os	premiados;	Silêncio,	Estamos
Trabalhando	e	Operário	Patrão.	Trabalha	com	arte	e	educação
dando	 aulas,	 escrevendo	 roteiros,	 dirigindo	 e	 atuando	 em
espetáculos.	Atualmente	desenvolve	um	trabalho	com	literatura
oralizada,	 é	 co-fundador	 da	 companhia	 Iliada	 Homero	 e

cantos	 populares	 chamado	 Em	
Cantos	do	Brasil.

Câmara	 Municipal	 (2009)	 e	 Prêmio	 Gralha	 Azul
(Governo	do	Estado	do	Paraná),	por	Drama	de	Bóris,

direção:	Laerte	Ortega	(1995).
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APROVAÇÃO PRORROGAÇÃO

178708 - Container Cultural - 2 edicao
RUMO EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA - ME
CNPJ/CPF: 75.069.179/0001-32
Processo: 01400033775201778
Cidade: Curitiba - PR;
Valor Aprovado: R$ 930.846,00
Prazo de Captação: 15/12/2017 à 31/12/2017
Resumo do Projeto: Projeto Container Cultural - 2ªedição prevê
circulação do espetáculo de teatro itinerante "Entre Tangos e
Fandangos" por 15 cidades do interior do Paraná sobre um contêiner
que se transforma em teatro a céu aberto junto com outras ações.
Além da peça (texto:Joanita Ramos/direção:Mauro Zanatta), que já
fez sucesso em 09 cidades do interior - executado pela Lei Estadual
de Incentivo à Cultura do Paraná - PROFICE (2017), inclui formação
de multiplicadores de conhecimentos sobre produção cultural;
formação e bolsa-auxílio a jovens aprendizes de produção; campanha
de doação de livros; compartilhamento do palco-container com
artistas/grupos artísticos locais; alimentação do site/blog e facebook
do Projeto com conteúdos sobre produção cultural e arte-educação,
entre outras. Estima-se atingir cerca de 8.000 pessoas com "Entre
Tangos e Fandangos" e ações diretas de formação, sendo que
resultados subjetivos, como efeitos de leituras, motivação para
iniciativas/produções locais são imensuráveis.



CONTATO
Paola	Burkot		41	99701.2345
paolaburkot@gmail.com
Joanita	Ramos		41	99151.9555
projetocontainercultural@gmail.com
www.containercultural.com
www.facebook.com/projetocontainercultural

FICHA	TÉCNICA
Idealização	do	Projeto	Joanita	Ramos	e	Paola	Burkot

Realização	Container	Cultural	e	Rumo	Empreendimentos	Culturais

Coordenação	do	Projeto	Paola	Burkot

Direção	de	Produção	Diego	Marchioro

Coordenação	de	Comunicação	Heloisa	Garret	

Texto	Dramatúrgico	/	Assistência	de	Direção		Joanita	Ramos

Direção	do	Espetáculo	Mauro	Zanatta

Direção	Musical	/	Composição	Beto	Collaço

Elenco	Adriana	Samaan	e	Richard	Rebelo

Música	ao	Vivo	Beto	Collaço	e	Vinicius	Portes

Projeto	Arquitetônico	do	Container	/	Cenário	Paola	Burkot

Iluminação	Beto	Bruel

Figurino	Francine	Vieira	e	Joanita	Ramos

Adereços	Joanita	Ramos
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