VIRTUARTE
Festival Virtual de Arte na Serra da Mantiqueira
De 06 a 14 de março em São Bento do Sapucaí
VirtuArte é um festival inovador que oportuniza o Artista de volta aos Palcos só que de
maneira Virtual, através de lives que acontecerão no Casarão da Pintora Adelaide, em
São Bento do Sapucaí-SP, um casarão de 1870 e que atualmente é sede do Espaço de
Leitura e Arte Eugênia Sereno. Serão cinco sets de transmissão em ambientes
separados, permitindo que aconteçam as aberturas dos Shows Lives por artistas da
cidade. O festival permeia por várias linguagens artísticas como música, dança, teatro,
cinema e literatura, além de programas de entrevistas sobre gastronomia e diversidades.
O objetivo desse formato, é aproximar o máximo possível a realidade virtual do palco, da
produção de arte, seguindo todos os protocolos e as exigências da vigilância sanitária.
Esse projeto foi contemplado pelo Edital ProAC Expresso LAB nº 40/2020, com
observância da Lei Aldir Blanc.

Agenda VIRTUARTE

06 de março 2021
16h - Abertura do Festival com Vanderléia Barboza
Curadora e idealizadora do FESTIVAL VIRTUARTE, é
articuladora de interlinguagens de arte no diálogo com a
literatura. Teve Projetos Premiados no ProAC/SP nas áreas
de Saraus Culturais, trabalho em bibliotecas, economia
criativa e Territórios das Artes. Parecerista Técnica de
Projetos Culturais há 10 anos. Gestora do Espaço de Leitura
e Arte Eugênia Sereno (Casarão da Pintora Adelaide).
Contadora de histórias (Tia Nástácia, Griô da Montanha e
Mãe-Saci), diretora do grupo de Sarau-cênico Líricas e
Prosas e organizadora da Semana Eugênia Sereno de Arte
e Literatura. Há mais de 25 anos atua nas áreas de
Literatura, Arte e Gestão Cultural no Estado de São Paulo.

06 de março 2021
18h - Congada São Benedito
A Congada São Benedito começou com a
Dona Luzia e a Dona Sivera, passando de
geração em geração. Hoje em dia é
liderado por filhos, netos e bisnetos, que
pretendem levar a congada como uma
tradição pra vida!
19h - Live Show Chico César
Autor de sucessos consagrados pelo público, como "Mama África" e "À Primeira Vista", o
Cantautor Paraibano de Catolé do Rocha, tem nove álbuns lançados: "Aos Vivos" (1995),
"Cuscuz Clã" (1996), "Beleza Mano" (1997), "Mama Mundi" (2000), "Respeitem os meus
cabelos brancos" (2002), "De uns tempos pra cá" (2005), "Francisco, Forró Y Frevo"

(2008), "Estado de Poesia" (2015) e
"O Amor é um Ato Revolucionário"
(2019).
Neste Show/Live no Festival
VIRTUARTE,
seguidores
mais
próximos certamente reconhecerão
músicas novas, compostas durante
a pandemia, como “Inumeráveis” e
"Nada". E ainda, durante a
Apresentação, o músico tocará os
hits consagrados de sua carreira:
"Mama África" e "Pensar em Você".

07 de março 2021
17h - No sofá da Adelaide com Dona Maria
No Sofá da Adelaide é um quadro de entrevistas
com mulheres da Serra da Mantiqueira,
Empreendedoras, Artesãs, Artistas e Escritoras,
realizado no Casarão da Pintora Adelaide, na
Semana em homenagem ao dia da Mulher.
Vanderléia Barboza realizará as entrevistas
começando com a Dona Maria, artesã.

07 de março 2021

Maria Cipriano é a bordadeira mais tradicional de São
Bento do Sapucaí, além de poeta e escritora. Foi
Professora de bordado no Projeto Eugênia Entrelinhas
onde coordenou um grupo com 8 mulheres, as quais
bordaram o primeiro livro bordado de São Bento com 100
páginas de fragmentos do Romance o Pássaro da
Escuridão de Eugênia Sereno. Também coordenou o
Projeto Sagrado Entrelinhas, no qual bordaram com a
Técnica do avesso perfeito as Igrejas de São Bento do
Sapucaí.

18h - "Maior que a Saudade" com os Catireiros da Mantiqueira
Os Catireiros da Mantiqueira interpretam de
maneira única os grandes clássicos do
sertanejo raiz e da dança catira. O Show
“Maior que a Saudade”, busca manter com
muito empenho e amor a cultura e as tradições
da nossa cidade, São Bento do Sapucaí.

19h30 - Intervenção literária e musical Bicicleta Poeta
Cia Cultural Bola de Meia é uma instituição
social sem fins lucrativos de natureza
cultural. Ponto, Pontinho e Pontão de
Cultura. Atua com a Cultura da Infância,
Culturas Tradicionais, formação artística e
Cultural, dentro e fora do país. Na
Intervenção literária e musical Bicicleta
Poeta, de forma divertida e dinâmica
acontece a leitura e a apreciação de poemas
literários, e a cada declamação uma canção.
A Bicicleta Poeta propõe uma verdadeira
viagem no tempo para poetizar o cotidiano.

08 de março 2021
9h - Sabores e Segredos na Serra: Chef Saiko Desu
Este quadro de entrevistas realizado pela Chef Ariadine
Rumie apresenta grandes nomes da gastronomia,
começando pela renomada Chef Saiko Desu.
Nascida em Tóquio, Saiko Desu, se formou na Le Cordon
Bleu de Tokyo e de Paris. Trabalhou no próprio Le Cordon
Bleu de Paris como assistente dos chefs e depois nos
restaurantes e na Pâtisserie. De volta ao Brasil, foi chef de
confeitaria do grupo D.O.M. No restaurante Attimo,
conseguiu a primeira estrela Michelin no Brasil. Em 2017
foi eleita Best Pastry Chef de The 50 Best Latin America.
Atualmente, Saiko Desu leciona na Le Cordon Bleu, de
São Paulo.

17h - No sofá da Adelaide com Rita Elisa
Genealogista, pesquisadora, fotógrafa, arqueóloga, cronista,
romancista e contista. Fundadora e membro da Academia
Valeparaibana de Letras e Artes – AVLA. Membro da CONBLA
e do IHGG do Grande ABC. Rita Elisa tem 23 publicações no
mercado livreiro, dentre elas, as biografias: “Cora Coralina
Raízes de Aninha”; ”Nhá Chica a Mãe dos Pobres”; “Franz de
Castro Holzwarth - o apóstolo da Misericórdia”; e “Viver na
Alegria do Senhor - Dom Raymundo Cardeal Damasceno
Assis”.

18h - Dança do Ventre com Lívia Vieira
Lívia Vieira, bailarina e professora de Dança do
Ventre, proprietária da escola Núcleo de danças
Lívia Vieira em São Bento do Sapucaí-SP.
Apresenta "Inta Omri" - O que eu vi antes de os
meus olhos verem você foi uma perda. Você é
minha vida!

08 de março 2021

18h15 - Um pedido pra recomeçar
Sabrina Rosa é Bailaora de Flamenco e danças regionais
espanholas. Já estudou com renomados nomes do
flamenco em São Paulo e Madri. Professora desde 2006,
já ministrou cursos em Istambul. Hoje, é moradora de
São Bento do Sapucaí, onde segue como bailaora e
professora.

19h30 - Lançamento do Livro Milágrimas Ilustrado

Alice Ruiz S
Poeta, haicaísta, letrista, tradutora e publicitária. Já
publicou mais de 20 livros de poesia, sem contar suas
participações em diversas antologias, tendo recebido, por
suas obras, prêmios importantes, como os prêmios Jabuti
de 1989 e 2009. Construiu, ainda, parcerias musicais
com Itamar Assumpção e com diversos outros artistas.

Luli Penna
Nasceu na cidade de São Paulo em 1965. Formou-se
em Letras na USP e, após um mestrado e meio
doutorado, resolveu tornar-se ilustradora. A partir daí,
trabalhou em diversas revistas e editoras e no jornal
Folha de S.Paulo. Depois de anos ilustrando, sentiu
saudade de escrever e tornou-se cartunista.

Mediadora Zenilda Lua
Assistente Social, leitora, escritora.
Estuda poesia e psicanálise.

08 de março 2021

21h - Um Milagre entre Mil Lágrimas
O espetáculo
é uma performance artística
dançante literária com a atriz e dançarina Bruna
Santos e direção de Vanderléia Barboza. A
performance é inspirada na música Milágrimas
(letra de Alice Ruiz e música de Itamar
Assumpção) e retrata a Mulher, abordando
questões sociais, suas lutas e suas esperanças.

09 de março 2021
9h - Sabores e Segredos na Serra: Chef Ricardo Andrade
Ricardo Andrade, 38 anos, atua no ramo de
Alimentos e Bebidas desde 2003. Formado em
Gastronomia e Pós-Graduado em Cozinha
Brasileira, teve passagens por casas como Entre
Vilas, São Bento do Sapucaí-SP, e Restaurante
Sauá, em Gonçalves-MG. Vencedor do concurso
Chefs do Futuro, organizado pela Revista Veja
Comer e Beber. Atualmente é docente no Senac
Campos do Jordão e Gerente de A&B da
Pousada Barão Montês em São Bento do
Sapucaí.

17h - No sofá da Adelaide: Entrevista com Heda
Heda Lúcia Costa Ferraz Leite, professora aposentada, 60
anos, nascida em São Bento do Sapucaí, SP. Começou
um trabalho com pedras, em que as transforma em
enfeites de jardim. Adora ir até o rio para pegar as pedras
e desde então imaginar o que cada uma irá formar, seja
um anãozinho, um cogumelo ou uma joaninha, e assim dar
vida e cores para as pedras que enfeitam seu jardim!

09 de março 2021

18h - Catrina: Dia dos Mortos
Dania Inayeh Gudiño é mexicana e vive no Brasil desde 2008.
Graduada em Comunicação Social pelas Faculdades
Integradas Rio Branco, é professora e educadora cultural
desde 2009, no País. Apresenta Catrina, personagem folclórica
do dia dos mortos no México.

19h30 - Cinema e Literatura: A figura do Medo
Liz Vamp
Liz Marins é cineasta, atriz, escritora,
criadora e intérprete da personagem Liz
Vamp, vampira brasileira materializada
em contos, histórias em quadrinhos,
clipes e filmes. Liz apresentou vários
programas de TV, dirigiu diversos curtametragens e ministrou workshops de
cinema e vídeo. Liz Marins também é
criadora do “Dia dos Vampiros”, data e
Campanha social celebrada há 20 anos,
que alia diversão à causas sociais
essenciais, como doação de sangue, luta
contra preconceitos e discriminações e
incentivo à diversidade artística.

Thunder Dellú
Josemar Rocha Dellú é compositor, escritor e utiliza
o pseudônimo de “Thunder Dellú” nos trabalhos
literários. Depois de dezesseis anos dedicado à
música, lançou, em 2016, o primeiro livro de contos
de terror intitulado “Além do Vale do Terror e da
Imaginação”. Em 2019, veio o seu primeiro
romance, “As Pirâmides Revolucionárias”, lançado
pela editora Telucazu.

09 de março 2021
20h30 - Contos da Nossa Terra - Uma Homenagem a Tião Tino
O Homem que Matou o Lobisomem
Tião Tino - Mestre da Rima, homem simples do
Bairro do Paiol. Autor do Livro Antes da Escrita,
coletânea de poemas que mostra a sua vida no
campo, vivências e poesia da roça que "escreveu"
sem saber ler e escrever! Um de nossos Grandes
Artistas de São Bento do Sapucaí!
GRUPO LÍRICAS E PROSAS - Mato a Dentro, Gente a fora. Grupo iniciado em 2008
na cidade de São Bento do Sapucaí para realização de estudos literários, realização de
Saraus e Intervenções Cênicas-literarias e Contação de Histórias.Hoje tem 12
integrantes, mas devido a Pandemia assumiu uma formação de trio para Contações de
Histórias.

10 de março 2021
9h - Sabores e Segredos na Serra: Bartender Graciela Souza
Graciela Souza é barwoman há 5 anos, e
empreendedora social pela Maria Maria Bartenders,
negócio social que presta serviço de Coquetelaria
para eventos, empregando um time 100% formado
por mulheres. Aprofundou seus conhecimentos na
Academia de Bartenders da ABS e trabalhou com
alta coquetelaria no Café Society e Izakaya Toki.
Hoje em dia tem adequado seu trabalho na
Pandemia com Happy Hours online para empresas,
ensinando a fazer drinks, e Workshops.
17h - No sofá da Adelaide com Ana Ribeiro
Ana Ribeiro Santos é atriz, arte educadora, figurinista e
mãe. Ministra aulas de Expressão Corporal e de
Teatro. Compõe o Conselho de Cultura da cidade de
São Bento do Sapucaí SP; em parceria com sua mãe,
Alda Ribeiro, desenvolveu o Método de Integração
Através da Astrologia, resultando na formulação de
Propostas para Faxina Pessoal.

10 de março 2021
19h - Cinema: A Figura da Mulher na Produção Cinematográfica

Well Darwin
Bacharel em História pela PUC-SP, aluno do Programa de
Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da
Arte da USP e formado em Cinema. É sócio na DGT filmes,
onde produziu e dirigiu diversos filmes em longa, média e
curta metragem e acumulou dezenas de prêmios. Foi Júri
do 6º Indian Cine Film Festival e curador da 1ª Mostra de
Curtas LGBT de Bauru/SP.

Tuna Dwek
Atriz de teatro, televisão, cinema e
publicidade, além de tradutora e intérprete.
Condecorada como Chevalier dans L´Ordre
des Arts et Lettres pelo governo da França.
Recebeu
15
prêmios
Nacionais
e
Internacionais de melhor atriz e melhor atriz
Coadjuvante em teatro e cinema. Premiada no
LABRIFF Los Angeles Brazilian Film Festival
como melhor Atriz Coadjuvante. Participou de
65 espetáculos
entre peças e leituras
encenadas, 45 filmes entre curtas e longas, 20
obras entre novelas, minisséries e webséries.

20h30 - Live Show Temas de Filmes com Jukebox
A Banda JUKEBOX nasceu 2008, idealizada por
Dayvid Benner. Nessa live irão apresentar
músicas que marcaram várias gerações sendo
temas de filmes nacionais e internacionais, tais
como Lisbela e o prisioneiro, Uma Linda mulher,
Casa Blanca, entrevista com Vampiro, com intuito
de relembrar esses momentos marcantes da
cultura mundial.

11 de março 2021
9h - Sabores e Segredos na Serra: Chef Vitor Pompeu
PompeuChef de cozinha e sócio do restaurante
Sauáe da Pousada Bicho do Mato (GonçalvesMG), além de sócio do Restaurante Moringa
Mantiqueira (Campos do Jordão-SP). Com 18 anos
de experiência no meio gastronômico da Serra da
Mantiqueira, realiza um trabalho de fortalecimento
e valorização de produtores e elementos
conectados a cultura caipira da região.
17h - No sofá da Adelaide com Laís Magalhães
Laís Magalhães, Arquiteta, artista plástica,
idealizadora do Virando Sustentável SBS,
conselheira na cadeira de Patrimônio Histórico e
Museus no Conselho de Cultura de SBS.
Observadora... Vem buscando compartilhar
ações com a comunidade, que resgatem a
memória e olhem para o futuro visando uma vida
mais saudável e integral.
19h - Comportamentos na Pandemia e o Papel da Arte

Tatiana Assadi
Doutora em Ciências Médicas (Unicamp) e pósdoutora em Psicologia Clínica (USP). Membra da
Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo
Lacaniano e do Fórum do Campo Lacaniano de
São Paulo.
Nelson Screnci
Artista plástico, professor de Artes Visuais e de
História da Arte. Formado em Artes Plásticas na
FAAP em 1982, recebeu no ano seguinte o
Prêmio Pirelli-Masp. Desde então participa
ativamente do circuito cultural realizando
palestras, cursos, artigos e exposições. O seu
trabalho integra também o acervo de importantes
museus nacionais e Internacionais.

11 de março 2021
20h30 - Live Show Quintal Instrumental
O “Quatrium – Quarteto de Violões”, formado em
2016, surgiu da necessidade de promover e
desenvolver a música instrumental, fomentar a Arte
e a Cultura, difundir compositores brasileiros como
“Matias da Rocha” e “Nabor Pires Camargo” e
reconectar o público à música instrumental.

12 de março 2021
9h - Sabores e Segredos na Serra: Chef Anouk
Formada em Gastronomia pelo SENAC,
acumula mais de 19 anos de experiência como
proprietária de restaurantes. Filha de pais
franceses recebeu da ascendência forte
influência dessa culinária. Sua cozinha é
baseada em ingredientes frescos de excelente
qualidade, e com muita criatividade, aposta na
criação de novos pratos com ingredientes
especiais. É chef do restaurante DONNA
PINHA, em Santo Antônio do Pinhal, na Serra
da Mantiqueira.
17h - No sofá da Adelaide com Juliana Limonta
Formada em Gestão Ambiental, Especialista em Engenharia
Ambiental e Master em Administração Estratégica de
Negócios. Idealizadora e gestora do Frescor da Mantiqueira.
Parceira e companheira do Valdir e mãe da Mariah e do
Heitor. Apaixonada por sistemas agroflorestais, alimentação
natural, sustentabilidade, nos últimos anos aprendeu e
vivenciou agricultura sintrópica, agricultura orgânica e agora
esta desbravando o mundo da culinária lançando as
Frutirinhas, tirinhas de Frutas Desidratadas.

12 de março 2021
18h - Fragmentos do espetáculo Foliar: Heranças de lá pro povo de cá
A Cia Baú de Folias foi criada no ano de 2016
aqui na cidade de São Bento do Sapucaí pelo
então integrante e diretor Fábio Miguel, hoje é
composta também por Tainá Mendes e Naia
Souza. Apresenta fragmentos do espetáculo que
traz a tona releituras de brincadeiras e
manifestações da cultura tradicional brasileira.

18h15 - Folia de Reis Luz de Belém: Viva os Santos Reis
A Folia de Reis Luz de Belém nasceu em 2015
com o mestre Fábio Miguel e família. Essa
manifestação popular é de origem européia
trazida pelos nossos colonizadores que no Brasil
ganhou características próprias devido a
diversidade existente no Brasil. O grupo sai pelas
ruas e avenidas de São Bento do Sapucaí,
passando por praças a fim de visitar casas,
espaços culturais, igrejas levando muita louvação
ao Menino Deus, São José, Maria mãe de Jesus
e muita cantoria.
19h - Show Live Sampa Mãe com Anelis Assumpção
Anelis Assumpção - Cantora e
compositora brasileira, filha de Itamar
Assumpção, representa o espírito livre
de amarras da vanguarda da música de
São Paulo, sempre buscando a
originalidade e o afro futuro. Já lançou
três elogiados e premiados álbuns: “Sou
Suspeita, Estou Sujeita, Não Sou Santa”
(2011), “Amigos Imaginários” (2014) e
“Taurina” (2018).
No Show/Live do
VIRTUARTE no Palco 1 do Casarão da
Adelaide, Anelis mostrará sua boa fase
com a palavra e experimenta de forma mais audaciosa a música com a poesia e
Reminiscências de pura referência e nostalgia cultural de nossa Querida Sampa Mãe.

12 de março 2021

20h30 - O Reencanto de Felipe Gueri
Reencanto, um neologismo criado por Gueri pra
designar sua assinatura em releituras da MPB
reunidas nesse show intimista em formato Solo.
Gueri, com quase 15 anos de trajetória musical
propõe levar cultura, resgatar e exaltar a música
brasileira em uma verdadeira alquimia e identidade
na qual é garantida a qualidade aos ouvidos pois
contagia e surpreende

13 de março 2021
9h - Sabores e Segredos na Serra: Chef Cláudia Moraes
Doutoranda em Planejamento Urbano Regional
pela Universidade do Vale do Paraíba. Professora
no curso de graduação em Tecnologia em
Gastronomia nas instituições Universidade do
Vale do Paraíba e Centro Universitário Senac Campos do Jordão. Autora do livro Cozinhando
com economia: Cardápios, receitas e listas de
compras para as quatro estações em parceria
com Zenir Dalla Costa.

16h - Live Show Raízes da Roça com Campo Belo & Companheiro
Com mais de quarenta anos de estrada a dupla,
Campo Belo & Companheiro, interpreta de
maneira única os grandes clássicos do sertanejo
raiz. Naturais de São Bento do Sapucaí, crescidos
na zona rural aprenderam deste a infância com a
família o valor das coisas da roça e a alegria do
cantar modas para animar as antigas rezas de
São João, mutirões e ¨destalas de fumo¨.

13 de março 2021
18h - Altissonantes
Altissonante é um espetáculo solo da artista
circense Lu Menin, que constrói a própria
trajetória feminina em um aparelho que
chamamos de Aereotório - uma estrutura
autoportante em forma de oratório. Lu Menin,
artista cênica circense multilinguagens dança,
circo, teatro físico, canto e capoeira. Uma das
sócias do Circo Zanni, coletivo de artistas
saídos de escolas de circo que atuam em sua
lona desde 2004 pelo estado e pelo país.

19h30 - Mostra Tudo 5ª Edição
O Mostra Tudo é um palco aberto para artistas profissionais, amadores e não artistas
mostrarem trabalhos em processos de construção, testes e esboços de criações
artísticas, espaço para expressão livre através da Arte e suas vertentes como ferramenta
e ponte. Atrações desta edição:
Trio Patchulli - Ana Ribeiro Santos, Fábio Miguel, Naia Noori e participação especial
Arthur Veloso
Guilherme Neo e Bruna Santos
Erika Cristine com "Atena em Surto"
Daniel Chimp

20h30 - Live Show Vozes do Nordeste
Forró à Mineira é um quarteto de músicos que
mistura os ritmos derivados do baião com o
tempero mineiro. A banda já se apresentou em
centenas de lugares, desde palcos na rua, bem
como clubes e bares, possuindo cinco anos de
estrada. O show Vozes do Nordeste é uma
homenagem aos inúmeros artistas daquela
região que representam grande parte da cultura
riquíssima do Brasil.

14 de março 2021
9h - Sabores e Segredos na Serra: Receita com a Chef Ariadine
Ariadine Rumie, entrevistadora do quadro "Sabores
e Segredos na Serra", é formada em gastronomia e
pós graduada em cozinha Brasileira. Exerce a
profissão desde os tempos de faculdade e já passou
por cozinhas do vale do Paraíba e da Grande São
Paulo. Hoje, atua como empreendedora e chef de
cozinha do seu mais novo projeto, a Comedoria
Literária, em São Bento do Sapucaí. Reúne
produtores da Mantiqueira e região e cria menus
culturais que mudam toda semana.

19h - Live Show com Tetê Espíndola e Caito Marcondes
Um encontro especial da
cantora e compositora Tetê
Espíndola e sua craviola
com Caito Marcondes e suas
exóticas percussões e outras
novidades. Tetê cantará
composições inéditas como
também
seus
grandes
sucessos. Caito além de
acompanhá-la
tocará
algumas músicas de sua
autoria.
Tetê Espíndola
Ao longo de seus mais de 40 anos de
carreira,
a
cantora,
compositora
e
instrumentista ganhou inúmeros prêmios
pelo seu trabalho voltado para a
experimentação e recriação do universo
ecológico brasileiro.

Caito Marcondes
Apelidado por Airto Moreira ”o VillaLobos da percussão”, Caito Marcondes
iniciou-se ao piano com oito anos de
idade,
passando
mais
tarde
a
interessar-se por bateria e percussão.
Estudou composição e análise com H.J.
Koellreutter e harmonia e contraponto
com Mário Ficarelli.

