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Sinopse 

 
O espetáculo de dança Aparecidas é uma ação direta de dança 
executada no espaço urbano movimentado. Contemplação e 
implicação do inusitado surgindo no ambiente não necessariamente 
concebido para ele. Uma referência à estética glamourosa do cinema e 
da Pop Art, através de uma reinvenção criativa da vida idealizada para 
a idealização da vida cotidiana. Divanear-se. Esta é a provocação e a 
experimentação. 

 
 

 
	

O	encontro	do	inusitado	com	o	cotidiano	em	Aparecidas	
	
Espetáculo	de	rua	do	¿por	quá?	grupo	que	dança	leva	o	inesperado	a	espaços	públicos	e	plurais	
	
	
Aparecidas é um espetáculo de dança executado no espaço urbano 
movimentado. Idealizado pelo ¿por quá? grupo que dança teve sua 
estreia em 2011 ainda com formato de intervenção artística. Após 
quatro anos, em 2015, surgiu como espetáculo dançante a partir de um 
desejo que partiu dos integrantes do grupo e atualmente vem 
ganhando espaços na programação cultural da cidade. 

COMUNICAÇÃO ¿por quá?  GRUPO QUE DANÇA 

 

Thamara Fagury – Assessora de comunicação (Tel: +55 62 98151-9239) 

Luciana Celestino – Gestora artística (Tel +55 98235-1538) 

 

Email – imprensaporqua@gmail.com 

 

www.grupoporqua.com 
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O espetáculo é uma contemplação e implicação do inusitado surgindo 
em ambiente não necessariamente concebido para ele. A proposta é 
envolver as pessoas nos lugares que são delas e assim o público se 
depara com uma mistura de universos que beiram o non-sense, o 
surreal. Divas e divos com referências estéticas glamourosas do 
cinema e pop art dos anos 1950 se encontram com personagens que 
nos remetem ao interior de Goiás no séc. XX e convidam o público para 
um grande baile a céu aberto; uma procissão leva ao universo das 
propagandas de sabonetes que ficaram famosas na década de 1990 e 
se juntam às selfies e fotografias instantâneas dos dias atuais. 
 
Aparecidas não necessita do palco para acontecer, muito pelo 
contrário, o espetáculo já foi apresentado em diversos locais, como 
hospitais, museus, shoppings e festivais de dança. Em 2016 o grupo 
realizou um projeto que circulou por feiras da cidade de Goiânia e em 
2018 convidou o dançarino Jayme Marques para aparecer junto aos 
integrantes do ¿por quá? grupo que dança, Lu Celestino e Hilton Júnior. 
Divanear-se, esta é a provocação e a experimentação. 
 
¿por quá? grupo que dança 
O ¿por quá? é um grupo que dança com um imaginário de pesquisa 
lúdica e mundana. Prima pela dança-acontecimento, dança curiosa e 
desobediente que passeia por uma estética contemporânea popular, se 
é que isso existe. Fundado no ano de 2000, na cidade de Goiânia/GO 
tem como foco a democratização e convocação à experimentação 
artística para o alcance e conquista de uma certa autonomia 
celebrativa da dança. Pesquisa atualmente ações de estética cotidiana 
pop e de gênero duvidoso. O grupo é o residente fundador da 
casacorpo, onde realiza seus processos de criação, ensaios, reuniões, 
aulas e o que mais inventar. 
  
Ficha Técnica 
Concepção de APARECIDAS: Luciana Ribeiro 
Aparece: Hilton Júnior, Lu Celestino e Jayme Marques  
Gestão artística: Lu Celestino 
Figurino: Naya Violeta e grupo 
 
Prêmios e festivais 
O espetáculo de rua Aparecidas já foi contemplado com editais e 
prêmios com os seguintes projetos: 
 



	

[2016] Projeto: Atenção! Aparecidas Circulando Livremente 
pela Cidade  
Resumo: Realização de 6 apresentações nas feiras da cidade de Goiânia 
Edital: Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Goiânia 2015 
 
[2018/2019] Projeto TRANSporquar 
Resumo: Realização de 6 apresentações de Aparecidas dentro da 
programação do TRANSporquar nas cidades de Goiânia e Aparecida de 
Goiânia. 
Edital: Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás 2016 
 
E participou dos seguintes festivais: 
 
[2011] Revirada Cultural da Cidade de Goiânia/GO 
[2013] Galhofada: pequena mostra de teatro de rua – Goiânia/GO 
[2014] Encontro Goiânia de Malabares e Circo – Goiânia/GO 
[2014] Festival de Artes de Goiás – Cidade de Goiás/GO 
[2016] Festival Internacional Goiânia em Cena – Goiânia/GO 
[2016] Na Ponta do Nariz: Festival Internacional de Palhaçaria e 
Comicidade – 
Goiânia/GO 
[2016] Feira EcoCultural – Goiânia/GO 
[2016] Riso no HGG (Hospital Geral de Goiânia) – Goiânia/GO 
[2018] Mostra Cultural de Ceres – Ceres/GO 
[2018] Festival Dança em Redes – Goiânia/GO 
 
 
 

Teaser Aparecidas - projeto ATENÇÃO! Aparecidas 
Circulando Livremente pela Cidade 
https://www.youtube.com/watch?v=jB9Olh52LWY  
 
Aparecidas na imprensa: 
 
Divas da feria 
http://impresso.dm.com.br/edicao/20160629/pagina/30  
Jornal Diário da Manhã, 2016 
 
‘Aparecidas’ vão circular por 7 feiras livres de Goiânia 
http://www.curtamais.com.br/goiania/aparecidas-vao-circular-por-7-
feiras-livres-de-goiania  
Curta Mais, 2016 
 



	

Três feiras recebem o espetáculo Aparecidas 
https://arrozdefyesta.net/vem-ai/tres-feiras-recebem-o-espetaculo-
aparecidas-28-20180705 
Arroz de Fyesta, 2018 
 


