
	

 
Estreia: 2012 

Classificação indicativa: livre I Duração: 190 min I Gênero: 
intervenção artística 

 
Sinopse: 

 
Ação de improviso na dança e na música. O POR ACASO_ surge em 2012 com 
o objetivo de ocupar a cidade de forma democrática, unindo dança e música 
em tardes de improvisos. Idealizado pelo ¿por quá? grupo que dança e o 
grupo musical Vida Seca, o projeto provoca dançarinos, músicos e 
desavisados para uma intervenção artística que caminha entre o popular e o 
contemporâneo. Uma estrutura básica é montada para quem quiser chegar. 
Para os dançarinos, tatames no chão, e para os músicos, instrumentos para o 
batuque. 

Ampliar os sentidos e as vivências com a arte pública e convidar as pessoas a 
experimentarem novas relações, não só com o urbano que as cerca, mas 
também com o outro. 
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Um convite a improvisar danças e músicas pela cidade 

 

POR ACASO_tardes de improviso é uma intervenção artística que caminha 
entre o popular e o contemporâneo. Conduzida e provocada pelos grupos ¿por 
quá? grupo que dança e Vida Seca, tem como objetivo ocupar a cidade de 
forma democrática com tatames e instrumentos unindo dança e música em 
tardes de improvisos. 

Trabalho genuinamente goiano, surge em 2012 idealizado por grupos que 
desenvolvem pesquisas estéticas voltadas para a democratização do fazer e 
viver artísticos. O projeto provoca dançarinos, músicos e desavisados para 
uma intervenção artística onde movimentos e sons são muito bem-vindos.  

Uma estrutura básica é montada para quem quiser chegar. Tatames do ¿por 
quá? grupo que dança são colocados no chão para os improvisos do corpo e 
os instrumentos de materiais recicláveis do grupo Vida Seca são 
disponibilizados a quem quiser contribuir no batuque. Com uma estrutura de 
iluminação está finalizado o espaço cênico do POR ACASO_tardes de 
improviso, onde cada um pode estar artista durante, aproximadamente, 190 
minutos de duração. Provocado por dois grupos artísticos, o evento ainda faz 
o convite para que músicos levem instrumentos e potencializem as tardes, 
assim, cada POR ACASO_ é único! 

A improvisação é um convite para que demais questões sejam pensadas. 
Como o espaço público é ocupado pela arte? Como a cidade se ocupa das 
pessoas e como as pessoas ocupam a cidade? Assim, a ideia é também 
ampliar os sentidos e as vivências com a arte pública, convidando as pessoas 
a experimentarem novas relações, não só com o urbano que as cerca, mas 
também com o outro. 

São mais de seis anos de atividades e mais de 60 edições. Dessas, o POR 
ACASO_ já esteve improvisando danças e músicas por cidades do interior de 
Goiás, como Santo Antônio, Pirenópolis, Vila de São Jorge e Cidade de Goiás, 
por capitais brasileiras como Rio de Janeiro (RJ) e Porto Alegre (RS), além de 
cidades latino-americanas como Buenos Aires (ARG) e Montevidéu (URU). 

O POR ACASO_tardes de improviso é realizado pelos grupos: 

 
¿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. 
 
 



	

Vida Seca 
Formado por Danilo Rosolem, Igor Zargov, Ricardo Roqueto e Thiago Verano, 
o grupo Vida Seca possui 14 anos de trajetória artística com pesquisas 
sonoras a partir de materiais reutilizáveis, do lixo, sucata e de onde mais for 
possível aproveitar. Partindo das escolas públicas e praças da região 
metropolitana de Goiânia e interior de Goiás, os integrantes já passaram 
também por São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Lisboa e Porto, em Portugal. 

Na bagagem, o Vida Seca possui dois álbuns lançados: “Som de Sucata” 
(2008) e “Rua 57 nª60” (2015); Um DVD “Vida Seca” (2012), além da 
participação em trilhas sonoras em filmes, como A Noite do Chupacabras, de 
Rodrigo Aragão. Juntos ao ¿por quá? grupo que dança conduzem a 
intervenção artística POR ACASO_tardes de improviso desde 2012. 
  
Ficha Técnica 
POR ACASO_ é realizado pelos grupos ¿por quá? e Vida Seca 
Artistas:  
¿por quá? grupo que dança: Hilton Júnior, Lu Celestino 
Vida Seca: Danilo Rosolem, Igor Zargov, Ricardo Roqueto e Thiago Verano. 
Produção: Ma1s Um  
Gestão artística: Lu Celestino 
 
Prêmios e Festivais 
O POR ACASO_tardes de improviso já foi contemplado com editais e prêmios 
com os seguintes projetos: 
 
[2014] Projeto: POR ACASO  
Resumo: Realização de 5 apresentações na cidade de Goiânia 
Edital: Lei Municipal de Incentivo a Cultura de Goiânia 
 
[2015] Projeto: POR ACASO_ temporão 
Resumo: Projeto com 6 apresentações, sendo 3 na cidade de Goiânia e outras 
3 nas cidades do interior de Goiás: Iporá, Alto Paraíso e Cidade de Goiás. 
Edital: Lei de Incentivo a Cultura do Estado de Goiás - Lei Goyazes 
 
[2016/2017] Projeto: AliLá - projeto de circulação da intervenção 
POR ACASO_tardes de improviso 
Resumo: projeto de circulação com 12 apresentações nas cidades de Treinta y 
Tres (URY), Montevidéu (URY) e Buenos Aires (ARG), além das brasileiras 
Porto Alegre (RS), Taquaruçu (TO) e Vila de São Jorge, Santo Antônio de Goiás, 
Inhumas, Abadiânia, Aparecida de Goiânia, Águas Lindas e Pirenópolis, todas 
essas no interior de Goiás (GO). 
Edital: Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás 2015 
 
[2018/2019] Projeto TRANSporquar 
Resumo: Realização de 9 apresentações do POR ACASO_tardes de improviso 
dentro da programação do TRANSporquar nas cidades de Goiânia e 
Aparecida de Goiânia. 
Edital: Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás 2016 
 
 
 



	

Teasers de POR ACASO_tardes de improviso - clique AQUI!  
 
POR ACASO_tardes de improviso na imprensa: 
 
Na inventividade do “Por Acaso” na Rua Sem Saída 
https://www.jornalopcao.com.br/opcao-cultural/na-inventividade-por-acaso-
da-rua-sem-saida-36457/   
Jornal Opção, 2015 
 
Dançando ocupo meu espaço 
http://www.dm.com.br/entretenimento/2018/05/dancando-ocupo-meu-
espaco.html  
Jornal Diário da Manhã, 2018 
 
Edição comemorativa reúne POR ACASO_tardes de improviso e CasaCorpo 
https://www.jornalopcao.com.br/opcao-cultural/edicao-comemorativa-reune-
por-acaso_tardes-de-improviso-e-casa-corpo-129376/  
Jornal Opção, 2018 
 
 


