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De Cristiana Nogueira (BR)

Crueza ou  
Inventário de um 
Erotismo Coletivo

PROGRAMA PRÁTICA COMO 
INVESTIGAÇÃO/LABORATÓRIO LIPA



De que formas a violência se apresenta em nossos corpos?  
Partindo desta questão, o laboratório crueza mergulha na investigação dos 
corpos das participantes e busca entender como isso afeta o estar no mundo de 
cada pessoa. Através do erotismo, da ironia e de elementos relacionados com a 
autobiografia, as performances apresentadas carregam um sentido de urgência 
em comunicar não só sensações, mas também formas de reparar o que foi 
sofrido por estes corpos.

Como reagir diante do absurdo? Pode o corpo superar tais ações? 
A proposta de cada participante relaciona-se com os conceitos disparadores 
propostos pelo laboratório, sem perder de vista suas pesquisas individuais, mi- 
xando questões e incómodos proporcionados por uma sociedade ainda estru-
turada em conceitos como heteronormatividade, patriarcado e preconceito racial. 

Dilacerar a cor - Cristiana Nogueira:   
Como destruir o indestrutível? É possível visibilizar o que é transparente? Um 
lugar que nos proporciona uma sensação de falso conforto: misturo-me a ele, 
torno-me ele. Não distingo mais a diferença entre mim e ele. É confortável este 
lugar, quero ficar aqui para sempre. Resisto em mudar de forma, de pensamento 
e atitudes. Conseguirei transformar sozinha esta força?

Tourada com cadeiras - Cris Oliveira: 
Qual é o local da mulher na sociedade? 
Qual é seu enquadramento adequado? 
Qual é a ideia de feminino que se propaga? 
Como desconstruir estereótipos? 
Uma luta por espaço, autonomia e legitimidade.

O outro da pele como Devir - Edicleison Freitas: 
Repensar o lugar 
E o agir de um 
corpo reocupado 
Pelo devir do agora. 
Ressuscitar uma ação 
De desculpas. 
Na ereção da pele 
E no diverso, 
No derrubamento do pau, 
Nos cortes e nos espaços abertos 
Em uma corpa liminar 
É preciso ser outra….

Para Lennie (o pai) para Maureen Marder – Márcio Murari: 
É desdobramento (em andamento) de vivências e reflexões vividas na infância e 
adolescência pelo performer na noite de boates nights clubs de Belo Horizonte-
MG/Brasil. As ações do performer terão como ponto de partida a cadeira 
onde realiza experimentos livres exalando possibilidades vivenciadas com a 
sexualidade, violência e acolhimentos afetivos.

Expedição Erótica - Thales Luz: 
Adoçar, abrandar, acalmar uma alma desejada é a base para amarrar esta alma 
sob nosso poder. Consumar o desejo é uma expedição violenta.



Direção Cristiana Nogueira (investigadora/professora) Performer Cristiana Nogueira, Cris 
Oliveira, Edicleison Freitas, Márcio Murari, Thales Luz Programa Prática como Investigação 
TAGV/Laboratório LIPA (Doutoramento no Colégio das Artes da Universidade de Coimbra), Ciclo 
Performance, Agora! Performance no âmbito Ciclo TRANSMEDIA Fotografia Cláudia Morais

17 nov 18h00 — Sala B/Laboratório LIPA
15 dez 18h00 — TAGV
Duração aprox. 2h00 M16 Entrada gratuita (lotação limitada)

Cristiana Nogueira  ↓

Cristiana Nogueira (BR) atualmente a viver em Coimbra, trabalha entre o Brasil e 
Portugal. Participou de exposições e residências, como o “Performe-se: Fronteiras 
Borradas/Fronteiras Erguidas”, “Escala 1:1 – ações humanas para espaços 
monumentais”,  Festival  Ruído, “Gesto Ação & Performance/corpo a corpo”  e  
Festival  La Plataformance. Organiza o Festival Corpus Urbis e coordena o projeto 
“Performance na Praça”. É professora do Curso de Artes Visuais da Unifap/Brasil.



Receção
239 855630
 
Bilheteira
239 855 636
bilheteira@tagv.uc.pt
 
Bilheteira TAGV 1 hora antes dos espetáculos 
e 30 minutos antes das sessões de cinema
Bilheteira TAGV 1 hora antes dos espetáculos 
e 30 minutos antes das sessões de cinema
Encerra 30 minutos após o início do evento
 
Descontos TAGV
Assinalados aplicam-se a < de 25 anos, 
estudantes, comunidade uc, rede alumni 
uc, maiores de 65 anos, grupos ≥ 10, 
desempregado, profissional do espetáculo, 
parcerias TAGV
Os bilhetes com desconto são pessoais e 
intransmissíveis e obrigam à identificação na 
entrada quando solicitada. Os descontos não 
são acumuláveis.
 
Evento com entrada gratuita — reserva 
obrigatória bilheteira@tagv.uc.pt
 
Medidas preventivas COVID-19 nos 
espaços TAGV
— utilize sempre a máscara
— higienize as mãos com gel desinfetante 
disponível
— respeite a distância de segurança de  
2 metros
— circule pela direita
— respeite a lotação de cada espaço
— respeite o lugar atribuído
— no final do evento, aguarde orientação  
dos assistentes de sala
 
Café TAGV
facebook.com/cafetagv
 
TAGV é uma estrutura da Universidade  
de Coimbra

Temporada 2020/21
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Laboratório LIPA Cláudia Morais
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de Gil Vicente

Praça da República
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teatro@tagv.uc.pt
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