
CAROLINA BIANCHI Y CARA DE CAVALO 



"O erotismo é o problema dos problemas."

Georges Bataille, O erotismo



Los Motherfuckers dijeron: «La Revolución es la Sexualidad pisoteando la civilización». 



INTRODUÇÃO--------------------------<

De quatro anos pra cá embarquei numa jornada sem volta

aparentemente possível. Iniciei uma série de estudos práticos e

teóricos acerca da força do erotismo e seus problemas mais

misteriosos. Tento averiguar no meu próprio corpo e também nos

corpos dos coletivos de performers que trabalharam comigo, as

possibilidades da energia sexual enquanto propulsora de uma

presença extrema na cena e claro, no mundo. A proximidade irmã

entre morte e erotismo, e das terríveis tentantivas de explicar/

dissecar essas sensações através das palavras, implicam uma espécie

de sacrifício da linguagem, e como aqui estamos a falar da

performatividade, esse sacrifício também é do corpo. E portanto,

comecei e sigo o que tenho chamado de "estudos para um corpo

extremo",um corpo que tenta ao máximo se conectar com "seu

erotismo"- esse aspecto imediato da experiência, que

inevitavelmente vem almalgamado à uma força de morte. E por

consequencia, o horror, a mística e às transgressões.

Se no ato sexual meu corpo e minha existência está completamente no

tempo/ espaço. Como é possível incorporar essa sensação enquanto

performer? É possível ter uma relação erótica com outros tipos de

matérias que não a humana? O que essa potência sexual, esse tremor

vulcânico de um corpo apaixonado pode gerar enquanto matéria prima

para criação de uma obra? Como articulo minha imaginação, minha

escrita com essas práticas?



O sexo e suas frequencias no contexto das criatividades, tem

norteado meus desejos de estudo e meus trabalhos nos últimos 4

anos: Mata-me de prazer, Quiero hacer el amor ( experiência sexual

#1) e LOBO são tentativas de ir no talo dessas obsessões. No ponto

em que me encontro, me parecem infinitas as possibilidades de

desdobramento. Estou em um processo ininterrupto de pesquisa e

criação, portanto essa residência surge de uma necessidade de

interlocução, um compartilhamento em conjunto desse estudo

terórico-prático, revelar uma trajetória contínua e para a

instituição que nos receberá, um apoio para que se firmem possíveis

continuidades dessa pesquisa, criar espaços para que artistas

desdobrem e aprofundem suas experiências, com um pouco mais de

suporte, Porque o mundo tá barra. Todas as obras apresentadas foram

realizadas de forma completamente independente, através de imensos

e profundos circuitos de afetos. Obras com as quais divido presença

com um número grande de artistas, que chamei de Cara de Cavalo.

Realizei os trabalhos a partir de residências, sempre tentando

novas formas de estarmos juntos, gerando movimento, resistindo com

vitalidade, processos que tentam existir com a mesma força que

nasce um cavalo.



Essas obras e seus desdobramentos, sou eu me emocionando ao lado

desses artistas. Sendo aberta. Fracassando e recomeçando. Morrendo

e renascendo.

Tremendo.

E para terminar, não sei ser cínica com a vida. Gosto de amor, de

sentir tesão. Amo canção. Tenho elas como amantes muito próximas.

Minha relação com a minha criação não é fácil. Dirigir, escrever,

performar,produzir. Queria dizer que escrevo sem pirar, sem parir

um hipopótamo a cada texto, mas não é verdade. E por isso gosto

muito de estar com gente em sala de ensaio. Solidão já é a

condição primal. Tenho gostado cada vez mais de trabalhar com

muita gente. E nos últimos anos tive a sorte de que muita gente

quis estar comigo nesses trabalhos. Nas estratégias de vida. De

amor. Enchendo a boca de saliva pra aquilo que ainda nem tem nome.

Apresento aqui o Tremor Magnífico. Um conjunto de ações,

explanações, mergulhos, apresentações de tudo que me deixou acesa

nos últimos tempos. Olhar com calma. Vislumbrar possibilidades de

destino pra essa história.

Carolina Bianchi

diretora, dramaturga e performer



1----Las obras   



MATA-ME DE PRAZER. 

estudos

( estudos da oralidade )



Onde tudo começou. Estudo pra ser lido em voz alta. Oralidade 

enquanto possibilidade de acontecer o encantamento. Flerte revival 

Sherazade das 1001 noites.

Nesse trabalho de 2015 estou em cena acompanhada pelo multi 

intrumentista Lucas Vasconcellos que faz a trilha ao vivo.

Apresento ao público um estudo ficcional que revela um país que 

após sofrer uma série de tragédias ecológicas, se desprende do 

continente e passa a navegar pelo oceano. Sua população entra em 

uma frequencia erótica extrema que implica na prática do sexo 

durante a maior parte do tempo. Com o passar dos dias iniciam um 

processo acelerado de evolução da linguagem, e passam a se 

comunicar por telepatia, se teletransportam e conseguem ter 

premonições do futuro.Magnetismo animal. Love Metal. Lançamento de 

facas. Uma concha. Pier Paolo Pasolini e meu avô tem um rosto 

muito parecido. Um lobisomem que me come por trás.

concepção, direção, texto e performance: carolina bianchi

música ao vivo: Lucas Vasconcellos

Mata-me de prazer estreou em janeiro de 2016 na Oswald de Andrade 

em SP e se apresentou em diversos festivais como Atos de Fala 

(Sesc RJ) e Cena Brasil Internacional (CCBB RJ) 



L O B O.

( estudos para um corpo extremo )

Teaser testigo Carolina:  www.youtube.com/watch?v=nKcwUohp7qA

http://www.youtube.com/watch?v=nKcwUohp7qA


Lobo é o novo trabalho da diretora, atriz e autora Carolina Bianchi e se desvincula do 

teatro em moldes tradicionais e busca a tentativa de materialização do símbolo através de 

uma sequência de imagens não lineares que afloram fricções entre instinto e civilização.

Os ensaios iniciaram em março deste ano, em São Paulo, com um grupo de 15 performers 

homens, dentre eles atores, bailarinos, músicos e uma equipe técnica majoritariamente 

feminina.

Lobo surgiu na imaginação de Carolina ainda quando ela criava Mata-me de 

prazer (2015) sua primeira obra depois de ficar 10 anos em parceria com a Cia. dos Outros 

com quem criou inúmeros trabalhos.

Lobo é uma sequência de imagens, textos, experiências que misturam passado e presente, 

desenrolam-se imagens que evocam o barroco italiano do século XIX, filmes de terror dos 

anos 70, natureza morta e natureza viva bem viva no corpo dos dezesseis performers que 

transpiram a cena . Carolina assina a dramaturgia episódica e mistura coreografias, 

práticas performativas e textos que irrompem da sua boca, uma narradora que evoca a 

presença de outras artistas mulheres de diferentes eras para lançar um olhar sobre a 

criação, sobre a paixão e a morte que inspiram a criação artística, e os poderes que a 

imaginação e o corpo podem transbordar num momento de completo fracasso dos sistemas 

tradicionais.

Sequência

Em Mata-me de prazer, Carolina dividia a cena com o músico Lucas Vasconcellos e em um 

formato de palestra, narrava a história de um país fictício onde seus habitantes passavam 

a fazer sexo a maior parte do tempo e por conta disso mudavam completamente sua 

linguagem. 

Em 2017 Carolina iniciou uma nova criação, dessa vez fora da sala de teatro, em uma 

performance que chamou de Quiero hacer el amor ( experiência sexual #1) em que convocou 

dez artistas mulheres para junto com ela, transarem com a arquitetura de edifícios da 

cidade. O trabalho ainda acontece e Carolina pretende lançar um documentário sobre a 

experiência. Em agosto de 2017 ela parte para Buenos Aires, aonde faz uma residência de 

dramaturgia, Panorama Sur, e escreve a primeira versão dos textos de LOBO. Em novembro 

realizou uma convocatória para uma residência na Oswald de Andrade em São Paulo, em que 

selecionou performers do sexo masculino para experiências cênicas, práticas em torno do 

universo de LOBO.



LOBO apresenta uma sequencia de imagens, textos, experiências que 

misturam passado e presente, desenrolam- se imagens que evocam o 

barroco italiano do séc XIX, filmes de terror dos anos 70, natureza 

morta e natureza viva bem viva no corpo dos dezesseis performers 

que transpiram a cena . Carolina assina a dramaturgia episódica e 

mistura coreografias, práticas performativas e textos que irrompem 

da sua boca, uma narradora que evoca a presença de outras artistas 

mulheres de diferentes eras para lançar um olhar sobre a criação, 

sobre a paixão e a morte  que inspiram a criação artística, e os 

poderes que a imaginação e o corpo podem transbordar num momento de 

completo fracasso dos sistemas tradicionais.

Estou em cena acompanhada por 15 performers do sexo masculino, 

convidados por mim depois de uma residência de uma semana em 

novembro de 2017. 

A primeira versão desse texto foi escrita por mim em Buenos Aires 

na residência para dramaturgos Panorama Sur.

“O Lobo é a expressão da angústia que não dorme. 

O que nos aproxima e nos afasta completamente dos animais nesse momento da 

história? 

O LOBO é tudo aquilo que foge à razão: o amor, a morte, Deus,  o sexo, um 

quadro barroco. O LOBO e o pré-racional, é o que olha pra civilização como 

quem vai dizer uma última palavra quase ininteligível.” 



LOBO é uma fábula de terror e libido construída a partir de 

uma série de imagens, textos e narrativas coreográficas que 

colapsam, perdem-se, movimentam o espaço e recomeçam, 

alucinadas. 

“Essa obra, essa peça me parece uma luta, um massacre, uma orgia, 

uma auto combustão ou nada disso... Um embate entre o meu corpo e 

esses corpos.Um gole de ar para se terminar um discurso. O que é um 

discurso? É rir por fora chorando por dentro, porque eu também não 

consigo me levar tão a sério. Mas principalmente, alimentar o 

desejo vivo do sexo pisoteando a civilização, como diz aquela frase 

dos The Motherfuckers. É o corpo em estado extremo, em colapso, 

tentando furar a assepsia da normalidade. Olho para os papéis que 

couberam ao homem e a mulher na civilização e tenho vontade de 

gritar até perder a voz. Mas LOBO não é uma guerra de sexos. Acho 

que LOBO é uma peça que se debruça sobre a criação. A imaginação 

como possibilidade de combatermos o horror. Porque a imaginação é 

incapturável. Fazer uma obra com tanta gente num momento de 

desmanche cultural que estamos vivendo é quase um milagre. É um 

combate. Porque o teatro tem essa onda magnífica de agrupamento de 

gente, de se fazerem alianças. Gente se encontrando todo dia. No 

Lobo não tivemos edital de patrocínio. Eu e uma equipe de 24 

pessoas trabalhando incansáveis movidos por esse arrebatamento.”



LOBO  estreou em maio de 2018 no Teatro de Contêiner. Se apresentou no 

Festival Cena Brasil Internacional no Rio de Janeiro através de 

residência com performers locais + performers de SP. Em agosto se 

apresenta no Teatro OFICINA e em setembro cumpre mais uma temporada no 

Teatro de Contêiner. Esse espetáculo foi realizado através de uma rede 

imensa de afeto e de apoios pelo financiamento coletivo Catarse.

Concepção, direção e dramaturgia Carolina Bianchi

Performers: Antonio Miano, Felipe Marcondes, Tomás 

Decina, Tomás de Souza, Kelner Macedo, Allyson Amaral, 

Maico Silveira, Chico Lima, Gabriel Bodstein, Giuli 

Lacorte, Gustavo Saulle, José Artur Campos, Rafael 

Limongelli, Rodrigo Andreolli, João Victor Cavalcante, 

Murillo Basso e Carolina Bianchi.

Assistência de direção: Debora Rebecchi

Distribuição internacional: Carla Estefan  

www.metrogestaocultural.com

http://www.metrogestaocultural.com/


QUIERO HACER EL AMOR. (experiência sexual #1)

Teaser:
https://vimeo.com/258120939

https://vimeo.com/258120939


Quiero hacer el amor é uma experiência em

performance em que um grupo de 10 a 20 artistas

mulheres se relacionam sexualmente com diferentes

superfícies/ matérias que configuram um espaço.

Durante aproximadamente 120 minutos friccionamos

toda a extensão do nosso corpo como possibilidade

de prazer quando em contato com o chão, a

arquitetura de um edifício, e os objetos que são

encontrados no caminho. Deslocar a erotização

feminina para o espaço público, provocar a

expansão das possibilidades de prazer em cada

centímetro do nosso corpo. Desvio.

Descontextualizando hábitos, músculos afetivos

altivos. Molhar o patrimônio com nosso fluídos.

Transar com o espaço e ser transada por ele.

Esse trabalho iniciou em 2016 com residências na

Oswald de Andrade e no Sesc Santana.

concepção e direção Carolina Bianchi

performers Joana Ferraz, Carolina Splendore Cameron, Michele

Navarro, Carolina Bianchi, Marina Matheus, Danielli Mendes,

Debora Rebecchi, Mariza Virgulino, Larissa Ballarotti, Mariana

Mantovani



2---- workshop – QUIERO HACER EL GRANDE AMOR



ESTUDOS para QUIERO HACER EL GRANDE AMOR

WORKSHOP para mulheres com mais de 50 anos.

Compartilhamento de práticas que são o coração da performance 

"Quiero hacer el amor" em que um grupo de dez artistas na faixa 

dos 30 anos, erotizam toda a superfície do seu corpo em contato 

com diferentes matérias "mortas". Transa com a arquitetura. 

Nesse trabalho trazemos para o espaço público o desejo e a 

libido da mulher ( que na história sempre deveria estar 

restrita ao espaço privado). "Quiero hacer el amor" investiga a 

capacidade do corpo em produzir energia erótica no contato com 

a arquitetura endurecida das paisagens de concreto das grandes 

cidades,  numa tentativa de transformar e transcender o 

entorno, provocando um desvio no espaço em questão. 

Nessa nova fase do projeto desejo trabalhar com mulheres 

próximas da terceira idade ou na própria. Como a libido desse 

corpo é evocada nessa relação com o espaço? Desejo praticar e 

conversar a sexualidade dessa etapa da existência, aonde o 

corpo ganha outros contornos e frequencias.



Ficha técnica coletivo Cara de Cavalo

Direção geral e criação: Carolina Bianchi

Direção de produção: Anacris Medina

Produção: Lu Mugayar

Luz: Alessandra Domingues

Assistência: Clara Caramez

Desenho de som: Joana Flor

Registros de foto: Mayra Azzi

Registros de vídeo: Fernanda Vinhas

Distribuição internacional:

Metropolitana Gestão Cultural – Carla Estefan

carlaestefan@gmail.com – 55 11 99219-5954

www.metrogestaocultural.com

mailto:carlaestefan@gmail.com
http://www.metrogestaocultural.com/


Carolina Bianchi - Mini Bio

Carolina Bianchi é diretora, dramaturga e performer. Nasceu em Porto

Alegre e vive em São Paulo há muito tempo. Formou-se na Escola de Arte

Dramática na USP. Suas criações atravessam a dança, o teatro, a

performance, literatura e a música. Trabalha em colaboração com

diversos artistas nacionais e estrangeiros, em intensa atividade.

Dedica-se a expandir redes entre artistas através de formatos

diversificados como residências de criação e workshops para compartilhar

seus procedimentos de trabalho, criando múltiplos formatos em seus

processos criativos. Entre suas obras mais recentes estão: Mata-me de

prazer, Quiero hacer el amor (experiência sexual #1), Utopyas to every

day life (com Flávia Pinheiro), Rêverie (com Morena Nascimento),

Expedição a Marte, Solos Impossíveis, A pior banda do mundo e Corra como

um coelho (com a Cia. dos Outros), Me voy a saltar sobre tu cuerpo e

Gênera (texto de Keli Freitas). Integrou a residência de dramaturgia

Panorama Sur em Buenos Aires em julho de 2017. Atualmente desenvolve as

criações LOBO, em que dirige, assina a dramaturgia e performa ao lado

de 15 artistas homens convidados a partir de uma residência artística. É

performer, criadora e colaboradora na dramaturgia de Revolta LILITH com

direção de Martha Kiss Perrone. Coordena os worshops Hardcore from the

heart - práticas porno coreográficas, Manifesto de um corpo delirante e

O colapso do maravilhoso.





Links:

http://www.cenabrasilinternacional.com.br/espetaculo-info.asp?id=5

https://medium.com/luanearaujo/das-tripas-cora%C3%A7%C3%A3o-lobo-uma-
experi%C3%AAncia-bc7e62738c1d

https://istoe.com.br/lobo-fabula-de-terror-paixao-e-morte/

https://revistatrip.uol.com.br/tpm/em-cartaz-no-sesc-24-de-maio-mostra-rumo-ao-corpo-
selvagem-reunira-espetaculos-de-danca-e-performance-que-pensam-o-feminismo-e-o-corpo-da-
mulher

https://medium.com/@fernandopivotto/lobo-deus-me-livre-mas-quem-me-dera-87045ca08222

https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,arcenico-mate-nos-de-prazer,70002398999

http://www.cenabrasilinternacional.com.br/espetaculo-info.asp?id=5
https://medium.com/luanearaujo/das-tripas-cora%C3%A7%C3%A3o-lobo-uma-experi%C3%AAncia-bc7e62738c1d
https://istoe.com.br/lobo-fabula-de-terror-paixao-e-morte/
https://revistatrip.uol.com.br/tpm/em-cartaz-no-sesc-24-de-maio-mostra-rumo-ao-corpo-selvagem-reunira-espetaculos-de-danca-e-performance-que-pensam-o-feminismo-e-o-corpo-da-mulher
https://medium.com/@fernandopivotto/lobo-deus-me-livre-mas-quem-me-dera-87045ca08222
https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,arcenico-mate-nos-de-prazer,70002398999

