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Belo Horizonte, 13 de outubro de 2015 
 
Caros amigos, 
 
Nós, Diego Bagagal e Eduardo Moreira, gostaríamos de comunicar que estamos colocando à 
disposição nossos cargos de curadores da programação do FIT BH - Festival Palco e Rua. 
 
A decisão se deve por entendermos que cumprimos plenamente a etapa que nos foi incumbida e 
prevista junto à Fundação Municipal de Cultura.  
 
Acreditamos que nossa tarefa foi realizada com o máximo de zelo e correção, em toda a sua 
abrangência , apresentando uma linha de pensamento curadorial (a ideia da Resiliência e do 
teatro como lugar de resistência), além de termos feito uma extensa seleção de atividades 
formativas, de intercâmbio, selecionando possíveis grupos e espetáculos, tanto internacionais 
como nacionais, fruto de nossas várias viagens e contatos.  
 
Por fim, estamos entregando um plano piloto, com uma proposta de cronograma de espetáculos e 
atividades divididos pelos diferentes espaços da cidade, durante os dias previstos para a 
realização do festival. 
 
Tal plano foi resultado de um extenso trabalho que contou com sete viagens (quatro 
internacionais: França, Escócia, Inglaterra e Portugal; e três nacionais: Rio de Janeiro, São Paulo 
e Porto Alegre) em que assistimos, aproximadamente, 200 espetáculos dos quais, pelos menos, 
120 foram presencialmente.  
 
Na programação montada e apresentada à FMC constam 23 espetáculos de companhias 
internacionais e 11 nacionais, além de 02 co-produções, num total de 36 grupos. Tal formato 
dilatado visou oferecer mais opções à produção do evento. Na grande maioria dos contatos (23 
grupos) propusemos sempre atividades de diálogo com os artistas e grupos de Belo Horizonte. 
Consideramos que as viagens foram estratégicas para podermos construir um programa amplo, 
que abarca os cinco continentes, coerente com os ideais da curadoria e com uma visão de troca e 
de formação que está além da vitrine de apresentação de espetáculos. 
 
O motivo principal da nossa decisão foi termos sentido progressivamente uma falta de sintonia 
entre nossas solicitações e a direção e a produção do evento que, acreditamos, tornou muito difícil 
um trabalho de equipe.   
 
Temos certeza de que a efetivação de um festival coerente e relevante em termos de 
programação só se concretizará se a organização do festival se antecipar ao máximo na 
realização dos contatos e da produção para a vinda dos grupos selecionados. Grupos importantes 
são sempre muito solicitados e tem uma agenda complexa. Temos alertado constantemente para 
a urgente necessidade de fechar e garantir os grupos que possibilitarão tornar realidade nossa 
proposta. Mas, infelizmente, não tivemos o devido retorno. Diante de um quadro hesitante, em que 
estamos na eminência de perder todo um enorme esforço empreendido, preferimos nos afastar. 
 
Entendemos as dificuldades trazidas pela conjuntura difícil por que atravessa o país, com grandes 
reflexos sobre todos os projetos culturais. Gostaríamos de deixar bem claro que nossa atitude tem 
um caráter essencialmente construtivo e de contribuição.  Acreditamos que nosso afastamento 
dará  a oportunidade para que a Fundação tenha absoluta liberdade de repensar e refazer os 
caminhos da produção do festival. 
 
Junto a essa carta, anexamos um dossiê contendo o eixo curatorial e o projeto da Casa FIT. 
Temos ciência da necessidade e da responsabilidade de prestar contas à opinião pública acerca 
de um projeto da magnitude do FIT e, dessa forma, colocamo-nos à inteira disposição para 
quaisquer maiores esclarecimentos. E mais uma vez, reiteramos nossa fidelidade e paixão por 
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esse  evento público que faz parte da história do teatro e da cultura de Belo Horizonte. 
 
Aproveitamos ainda para agradecer pela oportunidade que nos foi oferecida pela desafiadora e 
fascinante tarefa de pensar e projetar um festival internacional de teatro, como o FIT-BH.  
 
Atenciosamente, 
 
Diego Bagagal e Eduardo Moreira 
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Dossiê Curadoria FIT-BH 2016 | Diego Bagagal e Eduardo Moreira 
 
Este documento teve como base as discussões, o diálogo, viagens e espetáculos vistos e 
debatidos pelos curadores entre janeiro e setembro de 2015. 
 
Dividimos este documento em quatro partes: 
 

1) “Resiliência” como linha curatorial 
2) Resiliência & Teatro: O QUE SIGNIFICA UM FIT-BH RESILIENTE? 
3) A “CASA FIT” 

 
1) “Resiliência” como linha curatorial 
 
Há algum tempo o termo “resiliência” extrapolou os limites da física e vem sendo aplicado nos 
mais diferentes campos do conhecimento. Nos nossos dias fala-se em “resiliência” no urbanismo 
(capacidade das grandes cidades se adaptarem e se ajustarem a grandes mudanças e possíveis 
distúrbios causados por hecatombes naturais), na psicologia (permanecer alheio à síndrome do 
pânico é, nos dias de hoje, acima de tudo, um exemplo de “resiliência”), na administração, na 
política, na sociologia e, especialmente, nas questões ambientais.  
 
Partindo da ideia originária da física de que determinados materiais têm a capacidade de voltar ao 
seu estado natural após sofrerem estados de forte pressão, podemos resgatar esse conceito 
como uma chave para entendermos nossa época, em que sociedades, em particular e como um 
todo, vêm sofrendo e sendo pressionadas por forças extremas. As transformações se agudizam e 
tornam-se cada vez mais rápidas e súbitas. Tal fenômeno exige, dos indivíduos e do corpo social, 
uma capacidade de adaptação e de transformação cada vez maior.  
 
A crise é o estado permanente em que vivem sociedades e indivíduos. Vivemos sob o dilema da 
incerteza, em que a possibilidade eminente da barbárie ronda a cultura e a civilização. Resiliente, 
o homem transita entre a suas raízes transmitidas pela tradição e a necessidade da inovação. 
Num mundo governado pela permanente   busca do novo  e de novas fronteiras, retomar a 
essência do que nos constitui como cultura e tradição, pode e deve gerar um diálogo e um conflito, 
consequência de um estado de crise, sempre gerador de ideias. 
 
O homem contemporâneo se vê permanentemente diante de novas questões e dilemas (conflitos 
étnicos, sociais, religiosos, sexuais, econômicos e políticos afloram cada vez com maior 
frequência). A ameaça da fragmentação e  da ruptura ronda os corações e as mentes. Temos que 
nos adaptar a transformações que envolvem inexoravelmente a todos. Cada vez mais tomamos 
consciência de que vivemos numa grande rede, uma aldeia global em que algo que acontece do 
outro lado do mundo, necessariamente e de forma imediata apresenta suas consequências para 
todos, sem exceção. Ninguém poderá ou conseguirá sair incólume. 
 
Nesse contexto, o teatro é, em sua essência, esse  lugar da resiliência e da capacidade do 
homem de se reinventar, adaptando-se e superando seus grandes desafios. A natureza mesma 
do acontecimento teatral, sustentado na presença e no encontro, estabelece um espaço de 
resistência, calcado na tensão entre tradição e inovação, de continuidade e ruptura, numa 
permanente dialética  de seu ato, que prioriza a presença e a força do coletivo. 
 
 
2) Resiliência & Teatro: O QUE SIGNIFICA UM FIT-BH RESILIENTE? 
 
O teatro sempre foi, é e será, a arte da crise permanente.  
Vivemos no limite das dificuldades econômicas, da crise em sermos capazes de dizer coisas 
significativas e importantes e de atingir o público.  
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Da nossa capacidade de sermos presentes e, ao mesmo tempo, deixarmos um legado e uma 
permanência.  
Arte efêmera por essência, o teatro resiste, nasce, vive e morre diariamente, num permanente 
ciclo de “resiliência”.  
 
A própria necessidade de uma relação carnal e direta entre artista e espectador, contrariando os 
ditames impostos pela comunicação virtual, é uma forma viva e provocadora do teatro em ser 
resiliente.  
Adaptando-se aos costumes impostos por nossos tempos, mas, ao mesmo tempo, reiterando 
nossa condição humana da presença e do encontro. 
 
Nesse sentido, o que significa o tema da “resiliência” para um festival de teatro?  
 

2.1. Apresentar temas que dialoguem com a  contemporaneidade da “resiliência”, isto é, 
a capacidade de resistir a partir de uma essência que dialoga com a alteridade, a 
multiplicidade e a diversidade; 
 

2.2. Promover o resgate da cidadania e do bem comum (a sobrevivência de princípios 
humanistas em meio à imposição do utilitário, etc). Para isso, buscar obras que 
interagem com o espaço público da cidade, seja em teatros seja nas ruas e que 
reafirmem o caráter democrático e universal da arte e do teatro; 

 
 

2.3. Pensar uma programação que reafirme a sobrevivência da arte e da beleza num 
mundo governado pelo pragmatismo e o economicismo nas relações humanas; 
 

2.4. Refletir sobre o embate entre barbárie e civilização, através da busca de uma 
essência que incorpora a inovação em diálogo com a tradição. Pensar em obras 
que promovam embates artísticos e que sejam de efetiva comunicação com o 
público, promovendo sua participação, nas mais diferentes vertentes; 

 
2.5. Pensar a cidade como espaço de diálogo e de convivência democrática entre as 

diferenças. Nessa perspectiva, promover a descentralização e a ocupação dos 
mais diferentes espaços e regiões, atingindo os públicos mais diversos e 
diversificados; 

 
2.6. Promover a formação, o intercâmbio e as co-produções com a perspectiva de um 

festival que deixa um legado para a cidade. Ir além de uma mera vitrine de 
espetáculos, buscando o diálogo com as questões da cidade e as demandas de 
sua população e sua classe artística; 

 
2.7. Dar destaque ao afeto, em suas dimensões implícitas e explícitas. Tratar o público 

de maneira afetuosa, os espetáculos, os artistas, a mídia, os próprios espaços, a 
cidade e seus habitantes. E fazê-los saber que o afeto é uma das dimensões do 
Festival. O afeto e o acolhimento como ato de resistência; 

 
2.8. Obras de palco atemporais que possuem o motor da resiliência, embates artísticos 

e uma busca direta por algo que resista ao tempo-espaço (ex.: obras que não se 
centram na palavra, por exemplo); 

 
2.9. Promover o diálogo com os grandes mestres, possibilitando assim a permanência 

da transmissão do conhecimento e da tradição como uma forma de resiliência. 
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3) A “CASA FIT” 
 
3.1. O que é?  
Uma arquitetura concreta para encontros concretos e virtuais*; Plataforma de diálogos e a(fé)tos 
para homenagens e ações formativas; Espaço de Escuta, Ação e Criação; Espaço para Encontro, 
Pesquisa e Experimentação; Lugar de Maestria; 
 
*Todos os seus eventos serão transmitidos virtualmente através do LiveStream e/ou plataforma 
YouTube. 
 
Homenageados de Belo Horizonte: Teuda Bara & Jota D’Angelo 
 
Homenageados internacionais: Augusto Boal e Judith Malina| Living Theatre, ambos através de 
exposições; 
 
Ações formativas: Master Classes; Colóquios; Espaço para crítica teatral & jornalismo cultural; e 
oficinas; 
 
 
3.2.  Possíveis eventos  
 
A - Master Classes 
B - Workshops 
C – Colóquios | Seminários 
D – “O Artista está Presente”(Todo dia um artista Belo Horizontino comparece para o café da 
tarde, 6 pm, e bate um papo informal e a(fé)tivo com os presentes) 
E - Cine FIT 
F – Grupo a Grupo 
 
3.3. Local 
 
Sugerimos que a CASA FIT seja fixa no Centro ou Centro-Sul (pela facilidade e mobilidade), 
sugerimos o espaço Cine Santa Tereza, também achamos as opções abaixo interessantes: 
 

-     Palacete Dantas; 
! Docas da Vale; 
! Academia Mineira de Letras (com possibilidade de extensão na AMI); 

 
 

3.4. Quais são as Necessidades Técnicas? 
 

! Espaço com isolamento acústico; 
! Amplas paredes para as exposições; 
! Sala ampla para formação (workshops); 
! Auditório para debate; 
! Sala vídeo para o Cine FIT; 
! Uma cozinha ou “café” para bate-papo e cafezinho; 

 
 
3.5. Público 
 
A CASA FIT é uma casa aberta portanto todos são convidados a conhecê-la.* 
Dessa forma na CASA FIT haverá uma circulação de artistas cênicos (locais, nacionais e 
internacionais), estudantes de artes cênicas, interessados no teatro e curiosos; 
 



 

 6 

(*) dependendo do evento será necessário inscrição prévia ou até mesmo seleção. 
 
 
3.6. Criação cênica na CASA FIT 
 

! CO-PRODUÇOES: Colaboração Local-Internacional com apresentação de ‘performance’ 
(02-04): 

! Grupo a Grupo: Modelos de breves residências artísticas (local, nacional ou internacional) 
com apresentação de material bruto oriundo da relação entre grupos: 

 
Grupo | Artista Centro & Grupo | Artista Periferia 
Grupo | Artista Minas Gerais & Grupo | Artista Brasil 
Grupo | Artista Grande BH & Grupo | Artista Internacional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


