
	

 
 

 
 

Direção artística: Luciana Ribeiro 
Estreia: 2018 

Classificação indicativa: 16 anos | Duração: 120 min | Gênero: 
espetáculo dançado 

 
Sinopse: 

 
O amor-paixão, um dos temas mais abordados e sublimados pelo ser 
humano, com seus vários sentidos, desdobramentos e contradições, 
colocado em uma dinâmica de dança inteira, única e direta. Sem 
pudor quanto às várias camadas da paixão cotidiana, o ¿por 
quá?  grupo que dança propõe exercer uma publicização de sentidos 
dançados deste sentimento. Busca da plenitude através da sedução, 
do clichê, da imaginação e da saturação. Distorcer e dilatar o 
passional, o literal, o confessional. Fusão declarada e declaração. Não 
é um espetáculo de dança e sim um espetáculo dançado, confesso.  
Dança confissão. Vivências da paixão cotidiana existindo como 
estados de dança. Como sustentar o que é avassalador e 
extremamente comum? 
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Nas baladas do amor em comum, espetáculo dançado 
O mais recente trabalho do ¿por quá? grupo que dança transita pelas 

várias fases do amor através de dança e música 
 
Amor, sentimento complexo e extremamente comum. Este é o tema 
central de “comum, espetáculo dançado”, um espetáculo que 
versa sobre o amor e suas várias etapas: da paixão ao brega e das 
surpresas ao clichê que todo mundo se dá o direito de usufruir.  
 
Em “comum, espetáculo dançado” a ambientação cênica foge dos 
padrões estabelecidos no teatro convencional sem a necessidade de 
um palco para delimitar lugares, por exemplo, refletindo numa 
constante interação entre artistas e público. 
  
Atenção! Este não é um espetáculo de dança, mas sim um espetáculo 
dançado, onde a dança não está pronta a priori, ela acontece na hora. 
“É um trabalho que faz a dança atravessar os dançantes, o público. É 
o amor dançado. Dançamos os vários estados de amor, mas não 
dançamos sobre o amor, que são coisas distintas”, como explica a 
diretora artística Luciana Ribeiro. 
  
comum não é de agora. A ideia surge em 2005, ano que o espetáculo 
foi apresentado pela primeira vez no festival Goiânia em Cena. Na 
época também foi dançado no festival Paralelo 16. Em 2018 surge a 
necessidade de remontar em um projeto ousado, por isso o grupo, 
formado por Luciana Ribeiro, Hilton Júnior e Lu Celestino, convidou 
uma equipe de grandes artistas para integrar a equipe, como Érica 
Bearlz e Lenir Miguel de Lima, que também estão em cena e dançam 
ao som de um DJ que trabalha nas mixagens da trilha sonora ao 
vivo.  
 
¿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 & Direção Artística ---------------------------- Luciana Ribeiro 
Desejos de Luz & Assistência de direção --------------- Kleber Damaso 



	

Provocante dançante ------------------------- Hilton Júnior, Lu Celestino, 
Érica Bearlz & Lenir Miguel de Lima 
Ambientação cênica -------------------------------------------------- Babidu 
Figurino pele abraço ------------------------------------------- Naya Violeta 
Tapa na make & penteado ---------------------------------- Ana Simiema 
Arte gráfica crush ----------------------------------- Alexandre Guimarães 
Registros afetivos ------------------- Sílvia Patrícia & Layza Vasconcelos 
Filmes dançados ---------------------------------------------- Sílvia Patrícia 
Produção geral amando -------------------------------- Ma1s Um Faz Arte 
Assessoria de Comunicação & DR ---------------------- Thamara Fagury 
Gestão artística sedução de grupo --------------------------- Lu Celestino 
 
 
Vídeo teaser de comum, espetáculo dançado  
https://www.youtube.com/watch?v=6wvkj8v35iY  
 
Vídeorelato de processo de criação de comum, espetáculo 
dançado 
https://www.youtube.com/watch?v=HI28OxSzaIs&t=12s  
 
comum, espetáculo dançado na imprensa: 
 
Movimento do amor: ¿por quá? reestreia nesta segunda 
https://www.opopular.com.br/editorias/magazine/movimento-do-
amor-por-qu%C3%A1-reestreia-nesta-segunda-1.1607773  
Jornal O Popular, caderno Magazine, 2018 
 
¿por quá? Grupo que dança estreia “comum, espetáculo dançado” 
https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/por-qua-grupo-
que-danca-estreia-comum-espetaculo-dancado-134564/   
Jornal Opção Cultural 
 
¿por quá? grupo que dança estreia “comum, espetáculo dançado”  
http://www.dm.com.br/entretenimento/2018/08/por-qua-grupo-que-
danca-estreia-comum-espetaculo-dancado.html  
Jornal Diário da Manhã, 2018 

 

 


