
 

EDITAL (RE)-VOLTA DA DANÇA 

A dança também se faz de giros e dá voltas. E é nesse movimento que o projeto (Re)-volta da 
Dança surge para pensar as circulações possíveis de ações e pensamentos da dança nos 

tempos atuais. Aqui "re-volta" trata de inconformidade e luta, mas também do giro para 

observar ao redor e de novo provocar o corpo e o olhar a novas perspectivas. A iniciativa é 

uma parceria inédita do Goethe-Institut Porto Alegre e do Centro Municipal de Dança de Porto 

Alegre, da Secretaria Municipal da Cultura. 

A primeira ação é o lançamento do concurso #Noverre: novas mensagens sobre a dança. O 

Concurso selecionará propostas de releitura das revolucionárias "Cartas sobre a Dança" do 

francês Jean Georges Noverre, que foram publicadas pela primeira vez em Stuttgart em 1760. 

Uma obra que levantou questões éticas, técnicas e filosóficas e que mudou a compreensão de 

conhecimento na área da dança. O fato de a UNESCO ter declarado a data de nascimento de 

Noverre,  29 de abril,  como Dia Mundial da Dança, sublinha sua importância. 

Através de convocatória aberta a artistas e agentes culturais residentes em Porto Alegre e na 

região metropolitana, o Goethe-Institut Porto Alegre e Centro Municipal de Dança da Prefeitura 

de Porto Alegre convidam a comunidade artística ao exercício da imaginação e do ato criativo.  

 

#Noverre:  novas mensagens sobre a dança 

REGULAMENTO 

Tema e formatos possíveis 

As propostas deverão partir das “Cartas sobre a dança”( 

https://seer.ufrgs.br/cena/article/view/65193 ), tendo como eixo de seu desenvolvimento as 

seguintes provocações: 

Como o conteúdo de suas cartas poderia ser compreendido hoje em dia em tempos de 
distância física? 

Que tipo de plataformas e suporte nos permitem pensar em dança no mundo virtual de 
hoje? 

Serão aceitas inscrições de propostas de formatos diversos (coreografias, estudos, 

espetáculos, pesquisas, produções audiovisuais, bem como propostas que envolvam a 

hibridação das linguagens) desde que contemplem a linguagem da dança e desenvolvam 

livremente o tema proposto como fio condutor.  

Como instituto cultural brasileiro-alemão, incentivamos o diálogo intercultural entre Brasil-

Alemanha,. Tal diálogo poderá estar no conceito ou inspirações da proposta, ainda que este 

não seja um fator excludente ou obrigatório da inscrição.    

 

 

 

 

https://seer.ufrgs.br/cena/article/view/65193


 

 

Inscrições 

Período: de 2 de agosto até às 23h59min de  3 de setembro de 2021. 

O/A proponente deverá enviar para o email goethepoaconcursos@gmail.com os seguintes 

materiais:  

1) Breve Currículo e/ou Portfólio com folha de rosto constando nome do proponente, 

endereço, e-mail e telefone(s) para contato em PDF (máximo de 03  páginas); 

2) A proposta, que pode ser inscrita  nos formatos texto em PDF (máximo de 10 páginas) e/ou 

link para vídeo e/ou áudio. 

Cada proponente poderá inscrever apenas um projeto. 

A convocatória é aberta a artistas e agentes culturais  que atuem no setor da dança e sejam 

residentes em Porto Alegre ou na região Metropolitana.   

Não podem participar membros da comissão de seleção,  da comissão organizadora do Goethe-

Institut Porto Alegre e funcionários  da Secretaria da Cultura de Porto Alegre. 

Ao se inscrever, o proponente está ciente e concorda com as regras estabelecidas no presente 

regulamento.  

Seleção e Premiação 

Serão selecionados três (03) trabalhos A seleção será realizada por um júri composto por 03 

(três) profissionais da Dança a serem indicados pelas duas instituições organizadoras, e 

contemplará cada um com um prêmio no valor bruto de R$2.000,00 (regras complementares 

a seguir). 

A reunião do júri ocorrerá virtualmente em data a ser definida pelas duas instituições. 

O resultado deverá ser divulgado até 15 de outubro de 2021. 

Os critérios a serem utilizados pela comissão para a avaliação de mérito são os seguintes: 

Objetividade e coerência: veja se o que você está propondo está objetivo e bem explicado; se 

todos os seus conceitos, propostas e ações estão articulados e estabelecem as coerências 

necessárias para o desenvolvimento, amadurecimento e realização do projeto, além da 

qualidade artística e técnica da proposta. 

Não serão aceitas propostas que contenham abordagens racistas, homofóbicas, machistas e 

de intolerância religiosa e político-partidária.. 

À exceção de microempreendedores/ras individuais (MEI), outros enquadramentos jurídicos 

devem apresentar conta bancária do CNPJ para o depósito ser efetuado. No caso de MEI, o 

depósito pode ser feito em conta de Pessoa Física.  

O depósito é feito após a divulgação do resultado.   

Cada  proponente selecionado/a é responsável por viabilizar tecnicamente a sua proposta. 



 

A mostra das propostas selecionadas está prevista para acontecer na primeira quinzena de 

novembro de 2021, podendo haver alterações nas datas, caso seja necessário. 

O/A artista se responsabiliza pela regularidade das informações da Pessoa Jurídica.   

Os candidatos inscritos nesta seleção declaram automaticamente estar cientes e de acordo com os 

termos desta convocatória. 

  

INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES PRESENCIAIS E VIRTUAIS:  

Em função da pandemia, não é garantida a realização de mostra presencial das propostas 

selecionadas no Auditório do Goethe-Institut Porto Alegre, sendo então essencial o 

desdobramento virtual do projeto, que será, então, veiculado dentro das possibilidades das 

plataformas virtuais do Goethe-Institut Porto Alegre. 

  

 


