
BRASIL 

 

 

 

   

 
EXTERNAL LINKS  ACCESSIBILITY  CONTACT US 

 

 

 
Usuários podem conferir 17 painéis, com fotos feitas no metrô, que ficarão expostos até 10 de 

maio. 

O Projeto Transeuntes - Intervenções em Espaços Públicos, está em exposição, desde o dia 26, no 
corredor de acesso à plataforma da Estação Rodoviária. A exposição é composta por 17 painéis com 
fotos e textos poéticos e informativos, além de um vídeo feito sobre o cotidiano da Trensurb. Os 
usuários podem conferir as imagens até o dia 10 de maio, das 12h às 19h. 
O trabalho é desenvolvido pela bailarina Thais Petzhold e pela musicista Laura Leiner. "É o registro 
da entrada e saída dos usuários dos trens, com movimentos dos corpos feitos de forma diferente, 
percebendo detalhes como o vento e pensando corporalmente", disse Thais. As fotos do Transeuntes 
são de Fernanda Chemale e o texto do escritor Carlos Bessen. As imagens foram captadas por 
Cassiano Griesang (em miniDV) e por Paulo Figura (em hi8) no dia 28 de dezembro de 2005, e 
posteriormente editadas por Tiago Carnevale. No material gráfico, quem assina a arte é Paula Lix. A 
produção de set é de Renata Nascimento e Paulo Figura e a produção executiva é de Manoel Zanini.  
Transeuntes é uma intervenção de dança e música que nasceu de uma pesquisa em artes cênicas 
chamada Corpo Íntegro, desenvolvida por Thais Petzhold e Laura Leiner de junho de 2002 a maio de 
2005. No trabalho, linguagens da dança e da música são revisitadas e reconstruídas, ocorrendo uma 
busca por um momento poético, sem formas pré-definidas. Os quase improvisos que surgem na 
intervenção ao vivo são baseados apenas na cena cotidiana que o local escolhido propõe. O projeto, 
que surgiu em 2003, está em sua sétima e última edição, contando com o apoio do Funproarte 

desde a terceira apresentação. 

- See more at: 

http://www.trensurb.gov.br/paginas/paginas_noticias_detalhes.php?codigo_sitemap=632&PHPSESSI

D=wwrheblcb#sthash.fkQvIuMI.dpuf 

http://brasil.gov.br/
http://www.trensurb.gov.br/paginas/paginas_detalhe.php?codigo_sitemap=97&PHPSESSID=wwrheblcb
http://www.trensurb.com.br/php/ppd/capa.php
http://www.trensurb.gov.br/paginas/paginas_detalhe.php?codigo_sitemap=9&PHPSESSID=wwrheblcb
http://www.trensurb.gov.br/home.php?PHPSESSID=wwrheblcb
http://www.trensurb.gov.br/paginas/paginas_noticias_detalhes.php?codigo_sitemap=632&PHPSESSID=wwrheblcb&l=pt-BR&PHPSESSID=wwrheblcb
http://www.trensurb.gov.br/paginas/paginas_noticias_detalhes.php?codigo_sitemap=632&PHPSESSID=wwrheblcb&l=en-US&PHPSESSID=wwrheblcb
http://www.trensurb.gov.br/paginas/paginas_noticias_detalhes.php?codigo_sitemap=632&PHPSESSID=wwrheblcb&l=es-ES&PHPSESSID=wwrheblcb
https://www.facebook.com/trensurboficial
https://twitter.com/trensurb
http://instagram.com/trensurb
http://www.flickr.com/photos/trensurb/
https://pt.foursquare.com/user/60375635/list/esta%C3%A7%C3%B5es-trensurb
http://www.youtube.com/user/TrensurbOficial
http://www.trensurb.gov.br/paginas/arquivos/512_1.jpg?codigo_sitemap=632&PHPSESSID=wwrheblcb&PHPSESSID=wwrheblcb

