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Audição para dançarinos 
 
Os coreógrafos franceses Annie Vigier e Franck Apertet (les gens d’Uterpan) estudam as normas que ditam os termos de 

representação nas artes performativas. 
Para ativar o Pièce en 7 morceaux, projeto desenvolvido como parte dos programas da exposição Subversão da 

Forma da Fundação Iberê Camargo em Porto Alegre, Vigier e Apertet estão realizando uma convocatória para 
selecionar 7 dançarinos (homens e mulheres). 

 
A audição ocorrerá no dia 21 de novembro de 2018 (quarta-feira) às 10h (chegada às 9h para inscrição e 

aquecimento) na Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre. 
 
Os dançarinos que desejem se inscrever devem pressupor nudez (possivelmente demandada durante o processo 
artístico) e devem ter disponibilidade para o período total da audição, para uma reunião na Fundação Iberê Camargo 
(com duração aproximada de 2 a 3 horas) a ser realizada em 23 de novembro de 2018 (sexta-feira), às 15h, além de 
todas as datas para ativação do projeto: 24 de novembro (sábado), 25 de novembro (domingo), 1º de dezembro 
(sábado) e 02 de dezembro (domingo) de 2018 das 15h às 17h (além de 1h antes do horário estipulado para reunião e 
aquecimento). 
 
Para o projeto, os sete dançarinos escolhidos serão contratados pela Aliança Francesa de Porto Alegre e receberão uma 
comissão no valor de R$ 1.625,00 (IVA incluído). 
Preferencialmente, os dançarinos interessados nas audições devem possuir conhecimentos básicos de inglês e/ou 
francês (não sendo um atributo obrigatório), devendo enviar seu currículo com foto, além de um pequeno vídeo 
mostrando seu desempenho em uma situação de performance e uma carta de motivação para o seguinte endereço 
eletrônico: lesgensduterpan@gmx.com 
 
O prazo final para envio é 19 de outubro de 2018 (sexta-feira). Os candidatos selecionados para a audição serão 
notificados por e-mail. 
 
 
Pièce en 7 morceaux:  www.lesgensduterpan.com/proj_pieceenseptmorceaux_uk.html  
Fundação Iberê Camargo: www.iberecamargo.org.br/ 
Parceiros: Institut Français em Paris, Institut Français do Brasil, Consulado Geral da França em Sao Paulo, Aliança Francesa de Porto 
Alegre. 

 
 
Ativações anteriores do projeto Pièce en 7 morceaux:  

 
09 a 11 de fevereiro de 2018, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, França 
Coleção permanente 
Dançarinos: Serena Malacco, Clémentine Maubon, Stève Paulet, Marion Peuta, Denis Robert, Alice Van der Wielen-Honinckx, David Zagari 
 
12 a 16 de novembro de 2014, MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma, Itália 
Exposição:Open Museum Open City 
Dançarinos: Anna Basti, Helen Cerina, Guendalina Di Marco, Stefano Fardelli, Leonardo Maietto, Stève Paulet, Ilenia Romano 
 
05 de dezembro de 2009, CAC Brétigny, França 
Exposição: Reversibility, A Theatre of De-Creation   
Dançarinos: Luis Corvalan Correa, Sophie Demeyer, Deborah Lary, Clémentine Maubon, Jeremy Paon, Stève Paulet, Denis Robert 
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