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22+100: LABAN E O PROJETO MODERNISTA
Conferência Internacional – Rio de Janeiro 22 a 25 de Junho 2022
Centro Cultural Casa França-Brasil

CHAMADA para PAPERS e WORKSHOPS
A Conferência Internacional Rio de Janeiro 22+100: Laban e o Projeto Modernista, que
acontecerá no Rio de Janeiro convida a submissões de trabalhos acadêmicos e workshops
que explorem diversas áreas de pesquisa, extensão e aplicação das teorias Labanianas. A
Conferência se concentrará na relação entre os parâmetros modernistas e as teorias de
Laban e como influenciaram a dança contemporânea e pesquisas adicionais nas Artes da
Cena e suas possíveis tramas transdisciplinares.
Alguns parâmetros modernistas são locais, mas outros são comuns a muitos países. Todos
são bem-vindos na conferência. Os parâmetros abaixo são indicados por sua importância
no cenário mundial, mas sintam-se à vontade para propor outras perspectivas.
- Ruptura com padrões tradicionais
- Pensamentos políticos e sociais de artistas expressos publicamente em arte
- Liberdade de expressão artística
- Linguagem informal na literatura, mais próxima do modo de falar cotidiano
- Mulheres com destaque nas artes e na política
Os papers devem demonstrar compreensão e envolvimento com os princípios das teorias
de Laban. As partes interessadas são convidadas a enviar trabalhos com no mínimo 2.000
palavras e não mais do que 4.000.
Todos os trabalhos devem ser submetidos em formato Microsoft Word, fonte Times
New Roman nº 12, espaçamento 1,5, endereçados a reginamirandacma@mac.com e
ligiatourinho@gmail.com
O idioma oficial da conferência será PORTUGUÊS, com tradução de/para INGLÊS,
quando necessário.

PAPERS
Na ocasião de sua submissão, por favor envie folha de rosto com:
1)
2)
3)

Seu nome e filiação
Endereço, email, telefone com DDD, estado. WhatsApp se possível.
Título do seu paper
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4)

Bio em 1 parágrafo (especifique sua ligação com o Sistema
Laban/Bartenieff)
5) 1 parágrafo sobre sua pesquisa/com aplicação das teorias Labanianas
6) Outras informações que considere importante (Site, FB, Instagram, etc.)
Uma página separada com o resumo do seu paper com 170 palavras.
Prazo para submissão de papers: 30 DE ABRIL
Aceites serão enviados por email.

WORKSHOPS
Esperamos que os workshops se relacionem com o tema geral da Conferência e
demonstrem compreensão e envolvimento com os princípios de Laban e/ou Bartenieff.
Por favor, envie uma folha de rosto incluindo:
1)
2)
3)
4)

Seu nome e filiação
Endereço, email, telefone com DDD, estado. WhatsApp se possível.
Título do seu workshop
Bio em 1 parágrafo (especifique sua ligação com o Sistema
Laban/Bartenieff)
5) 1 parágrafo sobre sua pesquisa/com aplicação das teorias Labanianas
6) Outras informações que considere importante (1 parágrafo)
Inclua uma página com:
1) 1 parágrafo sobre seu workshop, incluindo como as teorias de Laban/ Bartenieff
influenciam seu pensamento criativo, sua docência, e suas práticas de saúde, bem-estar,
etc.
2) Número mínimo e máximo de participantes
3) Nível de dificuldade
4) Outras informações que considere importante; qualquer necessidade especial , etc.
(máximo 1 parágrafo)
Todas as propostas de Workshop devem ser submetidas eletronicamente em formato
Microsoft
Word,
Arial
12,
espaçamento
1,5,
endereçadas
para
reginamirandacma@mac.com e ligiatourinho@gmail.com
PRAZO para submissão de propostas para Workshops: 5 de maio de 2022.
Aceites serão enviados por email.
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INFORMAÇÕES GERAIS
INSCRIÇÃO para a conferência: Formulário de inscrição e informações detalhadas sobre a
participação na Conferência 22+100: Laban e o Projeto Modernista serão postados em breve.
Inscrição – Participantes nacionais: Entendemos o momento difícil que ainda passamos em
virtude da pandemia do Covid19. No espírito de colaboração, estamos mantendo a taxa de
inscrição o mais acessível possível: R$ 120,00 (cento e vinte reais) para pessoas participantes
pesquisadoras inscritas antes de 15 de maio e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) após 15 de
maio. Para Estudantes e Idosos, R$ 75,00 (setenta e cinco reais) para inscrições até 15 de maio e
R$ 90,00 (noventa reais) após esta data. Para Ouvintes, R$ 100,00 (cem reais) até 15 de maio e R$
120,00 (cento e vinte reais) após esta data. A taxa inclui o coquetel de boas-vindas e acesso às
apresentações e workshops. A conferência irá oferecer bolsas sociais, cujos critérios serão
divulgados posteriormente.
HOTEL: Uma lista de hotéis será divulgada em breve. As reservas para todos os hotéis devem ser
feitas diretamente por participantes. Enviaremos opções diversificadas.
TEMPERATURA NO RIO: Em Junho, a temperatura é normalmente em torno de 20C – 25C.
Regina Miranda, MSc, CMA e Ligia Tourinho, PhD, CMA
Organizadoras

