
BUTÔ E AS METAMORFOSES DO CORPO 
COM CAIO PICARELLI

Dias / Horário: terça das 14:00h às 17:30h
Valor da mensalidade:  R$250,00/R$220,00 (alunes e ex-alunes da EFAV)
   

Release do curso:
Butô nasce no Japão no final dos anos de 1950 através das inquietações do 
bailarino Tatsumi Hijikata e seu principal colaborador, Kazuo Ôno, como 
necessidade de confrontar e destituir as amarras e teatralizações do corpo 
numa sociedade coagida por poderes sistêmicos, confrontando as morais e 
as limitações sociais.
Considerada a “Dança das Trevas” durante certo tempo, o Butô visa uma 
reconexão com os corpos não-virtuosos de cada pessoa, onde o imaginário, 
consciente e inconsciente acabam por dançar em uníssono, uma dança 
de devir onde há o rompimento da lógica, uma conexão profunda com o 
corpo de carne. A oficina propõe uma reflexão teórica e prática acerca 
dos conceitos e matrizes poéticas propostas por Tatsumi Hijikata e Kazuo 
Ôno como uma forma de reflexão-experimentação de um Butô pessoal e 
individual da própria carne.
Ao longo do curso serão propostos exercícios práticos acompanhados de 
embasamento teórico onde os participantes serão convidados a “dançar 
com sua própria sombra” em uma dinâmica coletiva onde o objetivo é 
libertar a carne das amarras sociais e limitantes. Destituir identidade, 
nomes e formas para que o Corpo de Carne possa aparecer. A (po)ética 
como forma de ressignificar o conceito de belo, uma compreensão do que 
está além da carne e do movimento. Um corpo que conduz a mente.

Público alvo: Bailarinos, performers e atores que estejam interessados 
pelos conceitos teóricos, reflexivos e práticos do Butô. Todas as pessoas 
que queiram investigar as capacidades da metamorfose independente de 
idade, corpos, gêneros e trabalhos corporais.
Número máximo de participantes: 9

CV breve do priofessor:
Caio Picarelli é bailarino e pesquisador de Butô, Preparador Corporal 
formado pela Faculdade Angel Vianna e suas investigações partem da 
libertação da Carne a partir de uma ressignificação social e cuidados de si 
como práticas de resistência. Seu trabalho é diretamente atravessado por 
Angel Vianna (RJ), Marina Abramovic (Iugoslávia), Thiago Abel (SP), Yukio 
Waguri (Japão) e Min Tanaka (Japão).


