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Artes Cênicas

 O Estado do Ceará vive, assim como todo o mundo, um 
período de pandemia, mazela social, que dentre tantas outras, 
nos trouxe um aspecto importante para o trabalhador e 
trabalhadora da cultura, gerando a possibilidade concreta 
de termos uma grande mobilização em torno das políticas 
para cultura no país. 
 O edital da Lei Aldir Blanc para circulação das artes e 
cultura nos trouxe uma esperança para fomentar e difundir 
o trabalho de muitos artistas, técnicos e produtores culturais. 
O desafio de fazer emergir desse universo, elementos para 
que a sociedade e o poder público pudessem refletir juntos 
sobre os impactos culturais, foi dimensionado através da 
grande e diversa expressão cultural observada através das 
mais de 1400 obras artísticas inscritas nas 3 categorias da 
Convocatória lançada pela Festa do Sol. O que resultou em 
179 produtos culturais que dinamizaram as redes sociais 
locais, em uma vasta programação de apresentações no palco 
online no nosso canal do YouTube, além de 09 programas 
que foram concebidos e veiculados na TV Ceará.
 O projeto Festa do Sol – Circulação das Artes, Culturas 
e Negócios Criativos do Ceará, cumpriu sua intenção de 
promover um circuito em diversos espaços cênicos cearenses 
e provocando o intercâmbio entre trabalhadores da cultura, 
grupos e artistas com espetáculos de linguagens diversas 
como o teatro, circo, música, literatura, fotografia, dança, 
performance, artes visuais, grupos de cultura popular 
tradicional entre outras, dinamizando o fazer cultural e 
estabelecendo referencias e diálogos entre os envolvidos. 
 Para realização deste Festival, a Associação Movimentos, 
em parceria com a Secretaria da Cultura do Estado do 
Ceará, e a coprodução da WM Cultural e Betha Produções,  
reuniu uma gama de produtores, agentes culturais, técnicos, 
trabalhadores e trabalhadoras da cultura do Ceará, com o 
intuito de fazer uma programação capaz de promover a 
cultura cearense e alavancar processos de desenvolvimento 
social e econômico. 
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Artística do Festival



Conceito da Curadoria e Programação
Por Dane de Jade – Curadoria e Programação
 
 Sendo os Festivais espaços para o ciclo de criação, 
produção e distribuição de bens e serviços que utilizam 
capital intelectual e criativo, a CURADORIA DA FESTA 
DO SOL, atenta a um olhar apurado sobre os artistas que 
encaminharam com suas propostas, trouxe a dimensão da 
imensa pluralidade, diversidade, talentos e expressividades 
artísticas que constitui essa rede de artes do Ceará.
 Realizar uma ação como essa é, no mínimo, viabilizar e 
fortalecer a cena cultural cearense, com todo o seu potencial 
empreendedor e artístico. O que nesses anos compreendo 
como forma curatorial de processos, são vivencias de 
coletivos, grupos, artistas que labutam para a fruição de 
determinadas plateias, uma ação que requer conceitos e 
olhares diversos. Acredito que ao escolhermos determinada 
obra de arte, o curador deve estar embasado no conceito pelo 
qual se quer passar para um determinado público/plateia 
numa programação que estabelece a educação dos sentidos.
 Assim se fez a Festa do Sol, em sua curadoria e 
programação, um território criativo e provocador, cumpriu 
sua função de tirar as pessoas da sua zona de conforto, seja 
pela curiosidade, pela reflexão ou por pura fruição. E só a 
Arte nos possibilita isso! Que bom que a Festa do Sol resistiu 
e resiste ao longo desse espaço/tempo, seja para transformar, 
transgredir, transcrever, transver...
  Foram dias, meses de discussões em torno de conceitos, 
fundamentos, mas sobretudo de afetos, de afetação, de uma 
alegria solar e generosa, pensar e estruturar as diversas 
formas que o astro-rei nos possibilita, assim como a artes se 
faz em sua existência.



Signos do Zodíaco

Raios do Astro-Rei

Alguns dos conceitos de programação:

Raios do Astro-Rei
 
 O sol é o nosso brilhante astro-rei, aquele que dá luz ao 
mundo e simboliza a força da vida. Como uma luz que guia 
a humanidade e renasce todos os dias, a programação Raios 
do Astro-Rei foi composta por estreias e lançamentos, foi 
assim nomeada em referência aos raios solares que nascem 
como novas estrelas no céu da cultura cearense. Nesta 
programação foram apresentados 54 trabalhos artísticos de 
28 a 30 de maio e de 03 a 06 de junho, no canal do festival 
no YouTube, sempre a partir das 17h30. Os trabalhos desta 
categoria ficaram 24 horas no ar.

Signos do Zodíaco
 
 Os signos levam os nomes das constelações que se 
encontram no zodíaco há 2 mil anos. Como constelações 
que revelam personalidades, as mostras desta categoria 
revelam a diversidade e a pluralidade de linguagens e estilos, 
características da rica produção cultural cearense, e cada 
uma delas é representada por um signo. 
 A programação dos contemplados nesta categoria 
intitulada Signos do Zodíaco, foi composta de mostras de 
54 artistas e grupos do Ceará, somando 108 apresentações 
únicas. Nos palcos virtuais do festival entram em cena 
trabalhos de teatro, música, cultura popular tradicional, artes 
visuais, entre outras linguagens, apresenradas por artistas 
de 17 cidades cearenses: Aquiraz, Caucaia, Crato, Croatá, 
Eusébio, Fortaleza, Guaraciaba do Norte, Itapipoca, Jijoca de 
Jericoacoara, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Meruoca, Morada 
Nova, Quixeré, Redenção, Russas e Sobral. 



Programa Sistema SolarPrograma Sistema Solar
 
 Conectando norte, sul, leste, oeste e o sertão central no 
Ceará, as cidades de Fortaleza, Paracuru, Sobral, Quixeramobim 
e Crato foram visitadas nesse giro com artistas de diferentes 
linguagens, onde o lugar de cada pouso foi simbolizado por 
um planeta de nosso Sistema Solar. 
 A programação foi uma viagem por regiões diversas 
do Ceará, marcada pelo encontro de grupos e artistas que 
orbitam na mesma esfera das artes geradas no estado. O 
Programa Sistema Solar foi exibido pela TV Ceará entre 24 
de julho e 7 de agosto, aos sábados e domingos, através de  
nove episódios ambientados em importantes equipamentos 
culturais, espaços de afeto da população. 
 O programa Sistema Solar apresentou as 17 atrações 
selecionadas para a terceira categoria desta edição, com todos 
os episódios gravados seguindo os protocolos recomendados 
nas datas pelas autoridades sanitárias do estado e municípios, 
com o acompanhamento do Instituto Compartilha, que atuou 
na prevenção e cumprimento das normas. 
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