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MOMENTOS



Momentos é um projeto de
performance dança-teatro
onde todo o seu processo de
acontecimentos estão em
foco. É um laboratório para o
conhecimento da emoção
como meio de gerar
movimentos subjetivos
transformando em dança.



Este projeto tem como
característica uma série de
peças de dança e cada uma
delas lida com um certo
momento da nossa sociedade
no passado, no presente ou
no futuro.



O projeto Momentos é a
cooperação com institutos e
academias de arte. Dançarinos,
músicos, cenógrafos,
fotógrafos, cineastas e figurinista
participam do processo criativo
do projeto e da intensa troca
artística sobre o tema
abordado, apesar do curto
espaço de tempo de produção:
duas semanas!



CIDADES



2011

2013

2015

2016

2017



VINICIUS



Vinicius é dançarino e
pedagogo de dança
formado no Instituto Alemão
para a Educação
Pedagógica de Dança, em
Berlim, e coreógrafo com
Mestrado de arte em
Coreografia em Middlesex
University, em Londres.



Reside em Münster,
Alemanha e realiza oficinas
de dança na Europa e no
Brasil como samba, dança
de improvisação e dança-
teatro. É o diretor artístico e
coreográfico dos projetos
Momentos Viena, Innsbruck,
Rio, Münster, Curitiba e São
José dos Pinhais.



PARCEIROS



Apoiadores nacionais:

Patrocinadores nacionais:



VOCÊ NO MOMENTOS



Através dos apoiadores e
patrocinadores esse projeto
se torna realidade em cada
uma das cidades brasileiras
levando aos seus
participantes transformação
pessoal, sócio, artística e
cultural, assim como uma
novidade ao público.



DEPOIMENTOS



"O projeto Internacional de
Performance Dança-Teatro
Momentos é uma das propostas
artísticas mais completas e atuais.
Considero seu projeto um
trabalho magnífico de Arte /
Educação da Arte / Educação
pela Arte / Educação da
sensibilidade, Estética e muito
mais.“
Márcia Feijó



"Eu só tenho a agradecer! O que
eu mais amo é estar em cena e
você me proporcionou isso. Logo
eu que pensava que nunca mais
iria pisar em um palco. Obrigado
pode acreditar em mim!"

Juliana, Dançarina, Momentos Rio



“Vinicius, a sua sensibilidade aos
nossos anseios, limites,
inquietações, e sentimentos
como ser humano me fez
entender realmente a maneira de
como eu quero a dança na
minha vida. Obrigado!”

Lilian, Dançarina, Momentos Rio



"Durante todo o projeto me
redescobri, vi que podia fazer
coisas que eu não sabia que eu
era capaz..."

Raquel, Música, Momentos Rio



“A dança quebra fronteiras, une mundos e respectivamente transforma
o impossível em paupável realidade”. Vinicius – Diretor Artístico
Coreográfico do Projeto Momentos.


