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Alexandre Américo
Pesquisador, bailarino, coreógrafo formado em Licenciatura em Dança 
(2013.2) e Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas 
(2017.1), ambas pela UFRN.

Hoje é atuante na área da investigação em Dança Contemporânea, com 
enfoque em estruturas de improvisação e seus desdobramentos 
dramatúrgicos. É criador e/ou bailarino dos seguintes trabalhos: Ocaso 
(2012), Marruá (2012), Clono (2013), A Cura 2.0 (Gira Dança 2014), 
Myo_Clonus: Compartilhamento (2015), Dança que Ninguém Quer Ver (Gira 
Dança 2015), Cinzas ao Solo (2016),  História/Container (Suíça-2016), EXIT 
(2018), Goldfish (2018), esta última fruto de uma residência artística 
contemplada pelo Governo da Espanha (na ocasião, Artistas Inflamábles – 
Argentina, Cuba e  Espanha - e Alexandre Américo compuseram em 
coautoria), Trago Olhos Cansados e Ossos Cheios de Esperança (2019). Em 
2014 foi selecionado pela FEBRARP (Federação Brasileira de Artes 
Populares) para representar o Brasil no VI Festival Internacional e 
Competição de Dança Solo em homenagem a Mahmud Esambaev (Rússia), 
onde apresentou os seguintes trabalhos: Retorno à Nanã (2014) e Dona de 
Minha Cabeça (2014) ganhando a “Premiação Especial do Ministro da 
Cultura”. Em 2015 foi único brasileiro selecionado para participar da 19ª 
edição do festival "Solo-Tanz-Theater", evento em que apresentou seu 
solo: "Myo_Clonus".

Dentre os festivais mais relevantes que participou estão os Encontros 
Nacionais e Internacionais de Dança Contemporânea (Natal e 
Mossoró/RN), o Festival Internacional Shaman Fest (Natal/RN), ENEDO 
(Natal/RN), a 11ª e a 14ª Mostra de Dança de Recife (PE), VivaDança 
Festival Internacional -2014 e 2015 (Salvador/BA), Festival de Artes de 
Goiás, Mostra Rumos (São Paulo/SP), Fórum Internacional de Dança de 
São Paulo (São José do Rio Preto/SP), o Festival Palco Gira Dança 
(Natal/RN), VI Mossoró Mostra Dança (RN), Intercâmbio Latino-Americano 
de Teatro Ritual (Natal/RN), cinco edições do projeto Dançando nas Dunas 

(Natal/RN), bem como edições do Circuito Cultural Ribeira (Natal/RN), o 4º 
Seminário Nacional de Dança e Educação de Pernambuco, 9º Festival de 
Dança do Litoral Oeste (Paracurú/CE), a Mostra Cult Dance 2018 
(Brasília/DF), III Mostra Noites Brasileiras (Fortaleza/CE), a Mostra 14 de 
Dança em 2018 (Petrolina/PE), o Mo / Ver Festival de Dança 
Contemporânea em (Córdoba, Argentina), o Crear em Libertad: 17º 
Encuentro Internacional de Danza y Artes Contemporáneas (Assunção, 
Paraguai), Cena Cumplicidades Festival 2018, a X Semana Dança Cariri 
(Juazeiro do Norte/CE), Aldeia Palco Giratório 2019 (Maceió/AL), Abertura 
Nacional do Palco Giratório 2019 (Natal/RN), Mostra de Teatro do Fundão 
(Brasília/DF), Dança em Conexão promovido pelo IFRN (Natal/RN), bem 
como a IX e X Semana de Licenciatura em Dança da UFRN.

Em 2016 foi indicado pelo Troféu Cultura (Natal/RN), na categoria Melhor 
Espetáculo de Dança do Ano com dois de seus trabalhos: Dança que 
Ninguém Quer Ver (Cia Gira Dança) e Cinzas ao Solo, o primeiro levando a 
premiação. Em 2018 indicado na categoria “Melhor Espetáculo de Dança 
ou Performance” pelo mesmo troféu com a obra EXIT.

Em 2017 circulou através do Palco Giratório do SESC, com os espetáculos 
“Cinzas ao Solo” e “Myo_Clonus”, pelos estados de AM, MT, RJ, RS, MG, 
DF, RO, SP, SC, MS, AL, PB, AC, PI, RN e AP. Também atuou, enquanto 
Professor Convidado, no Programa de Especialização em Dança 2017 da 
UFRN e integra o Corpo Docente do Curso de Educação Física da Facel/RN.
Enquanto formador desenvolve falas em formato de palestras com enfoque 
na diversidade, nos processos criativos em dança, na dramaturgia de 
dança, em composição solística e modos de fazer/ser artista na 
contemporaneidade. Além das falas, tem facilitado residências e 
workshops com temáticas diversas.

Atualmente exerce a função de Diretor Artístico da Cia Giradança.
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SINOPSE

Esta obra, fruto processual da pesquisa de mestrado do 
coreógrafo, pretende tematizar o entendimento de dança do 
próprio bailarino. Ao utilizar a metáfora do homem que 
caminha devorando o "mundo", o intérprete inicia a busca pela 
sensação de comunhão com o todo, de ancestralidade, de 
atemporalidade.
 
Em seu percurso criativo, o bailarino mergulhou em diversos 
locais de natureza exuberante, lugares sagrados quase nunca 
tocados, lugares de silêncio e força na tentativa de tocar o 
invisível, de encontrar o "ancestral", o primeiro e o último 
homem que dançou. 

C I N Z A S  A O  S O L O

Cinzas ao Solo é a exposição, por meio da linguagem da 
improvisação em tempo real, da dança que é vida e morte. O 
instante da dança no qual nada mais existe a não ser ela 
própria.

Dessa forma, o público será convidado a participar de uma 
experiência sensível e genuína, onde o ato de se sacrificar pela 
dança, de morrer e viver pelo o que se acredita deverá ser 
premissa.

Duração: 35 minutos

CLIQUE PARA VER 
vídeo do espetáculo
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https://www.youtube.com/watch?v=4utZOnOhxXk&amp;t=2s


FICHA TÉCNICA

Bailarino-criador
ALEXANDRE AMÉRICO

Diretor Artístico
MATHIEU DUVIGNAUD

Dramaturgia
MORVAN FRANÇA

Luz
LAURA FIGUEIREDO

Trilha Sonora
TONI GREGÓRIO

Voz
IONARA MARQUES

Adereço
JÔ BONFIM

Exposição
MORVAN FRANÇA

Impressão de Fotografia
ESTÚDIO P.

Fotógrafo
BRUNNO MARTINS

Produção: Celso Filho
LISTO! PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

Palco italiano, semi-italiano ou galpão.
Linóleo preto ou branco.

Material a ser conseguido pela produção local: 
30 kg de barro vermelho ou areia vegetal.
Máscaras cirúrgicas para alérgicos as cinzas.
Área para exposição de fotografias do processo de criação, nylon e pregos 
ou 8 cavaletes

Material levado pelo grupo: Lâmpada fluorescente, cinzas e carcaça de boi.

RIDER DE ILUMINAÇÃO 

• 01 mesa de luz digital com no mínimo 24 canais; 
• 20 PAR 64 #5
• 16 PC
• 5 Elipsoidais 

 
RIDER DE SOM 

02 caixas de retorno sobre o palco;
02 caixas line e 02 caixas subgraves (público).



PLANO DE LUZ





“(...) porque eu era o Todo, porque não havia 
pele, não havia fora e dentro.  Estava presente 
e aquilo era toda minha vida.”

Alexandre Américo

CONTATO

Celso Filho | Produtor Executivo
E-mail: listoproducoes@gmail.com 
Telefone (wpp): 84 99405.3131
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