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Destaque Cultural: Nydia Licia 
Nascida em Trieste, na Itália, veio para o Brasil aos 13 anos. Estreou no Grupo de 
Teatro Experimental e trabalhou no Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) desde sua 
fundação, em 1948, participando de montagens históricas do grupo. Em 1950, Nydia 
se profissionalizou como atriz. A partir de então, atuou em inúmeros espetáculos com 
importantes diretores da cena teatral. Com seu marido, Sérgio Cardoso, reformou e 
inaugurou o Teatro Bela Vista – hoje Teatro Sérgio Cardoso. Foi atriz, diretora, 
cenógrafa, tradutora, autora. Está no Teatro Escola Célia Helena dando aulas de Voz 
e Interpretação de Texto desde 1991. Escreveu duas peças de teatro e seis livros, 
entre eles “Raul Cortez: Sem Medo de se Expor”, da Coleção Aplauso realizada pela 
Imprensa Oficial, sobre Raul Cortez e que recebeu o terceiro Prêmio Jabuti em 
Biografias em 2008.  

 
Artes Visuais: Amelia Toledo 
Do contato com os mais importantes artistas do país à participação na fundação da 
Universidade de Brasília, nos anos 60, quase tudo na biografia de Amelia remete a 
experiências que fortaleceram a visão única da artista, que desde a década de 50 
desenvolve um trabalho de vanguarda e com diferenciada qualidade artística. 

 
Cinema: Os Inquilinos 
O dia-a-dia de uma família de baixa renda é ameaçado pela mudança de novos 
inquilinos à casa ao lado. Valter, o pai da família precisa tomar uma decisão. Adaptado 
de um conto de Vagner Geovani Ferrer, o argumento acima resume “Os Inquilinos”. 
Os 103 minutos de duração do filme são preenchidos com muito mais mistério e 
angústia. Mérito do diretor Sérgio Bianchi, que no seu sexto longa metragem consegue 
realizar um filme excepcional, ganhador de diversos prêmios em 2009/2010. 
 
Circo: Palhaço Picoly 
Quinta geração circense, aos 17 anos já era clown de seu pai, de quem herdou o 
nome Picoly. Sua estreia com nariz vermelho, roupas largas e colarinho duro 
aconteceu no circo-teatro que os Sbano montaram em 1955, em Santo André, o 
pavilhão Teatro Popular Volante. Foi debaixo das plataformas desmontáveis do Teatro 
Volante que se apaixonou. Dos quatro filhos, três deles artistas de circo. Ao todo, a 
família Sbano tem mais de 50 membros nos picadeiros. Trabalhou na televisão, fez 
cinema, foi citado em livros e recebeu vários prêmios. Tem todos seus números na 
memória e até hoje, com 83 anos e muita energia, Picoly se apresenta e ainda sonha 
em realizar novas criatividades em suas encenações, defendendo sempre as tradições 
do circo em que nasceu. 
 
Dança: Cia. Nova Dança 4 – Trilogia Influência 
Iniciada em 2008 e realizada pela Cia. Nova Dança 4, a Trilogia Influência chegou à 
sua parte final no meio deste ano com o espetáculo “Tráfego”. Com diferentes 
temáticas, estes três atos – “Influência, primeiros estudos”, “O Beijo” e “Tráfego” – 
trazem em comum o complexo processo de pesquisa e a forma peculiar de 
pensamento cênico em que a essência do espetáculo está no corpo do intérprete.  
Respeitando as particularidades de cada espetáculo, que inclusive buscam suas 
origens em diferentes gêneros dramáticos, a seriedade do processo criativo e a 
qualidade obtida no resultado final são traços que marcam, de maneira geral, todo o 
trabalho desenvolvido pela Cia. Nova Dança 4, que nasceu em 1996 em São Paulo e 
desenvolveu mais de 25 criações, entre espetáculos e performances.  

 
Difusão Cultural: Associação Cultural Kinoforum 



Com mais de dez anos de atuação, apoia o desenvolvimento da linguagem e da 
produção audiovisual brasileira. Em agosto de 2010 realizou a 21ª edição do Festival 
Internacional de Curta Metragens em São Paulo, considerado um dos mais 
importantes do circuito internacional em sua categoria. Desde 2001 são realizadas as 
Oficinas Kinoforum de Realização Audiovisual, responsáveis pela formação de mais 
de mil jovens de comunidades carentes. Algumas das importantes contribuições que 
merecem destaque são: o Festival de Vídeo Tela Digital, voltado à exibição televisiva e 
premiação de produção independente; a publicação anual do Guia Kinoforum Festivais 
de Cinema e Vídeo; o cd-rom “A Trajetória do Curta Brasileiro - Filmografia 1986-96”. 
Entre suas atividades permanentes, está a manutenção de um banco de dados e de 
um núcleo de informações sobre o desenvolvimento da criação audiovisual, além de 
promover a divulgação, no Brasil e no exterior, da produção audiovisual brasileira e 
latino-americana.  

 
Teatro: Razões Inversas 
Criada em 1990 pelo premiado diretor Marcio Aurélio e pela primeira turma de 
formandos do curso de artes cênicas da UNICAMP, a Companhia Razões Inversas 
obteve o reconhecimento da qualidade de seu trabalho pela crítica, prêmios e do 
público que acompanha suas criações. Em 2010, completou vinte anos de existência 
mantendo como principal característica uma metodologia de trabalho voltada para o 
constante processo de formação técnica e intelectual dos intérpretes e demais artistas, 
criando um ambiente de pesquisa e posicionamento ativo do ator. A peça Anatomia 
Frozen estreou em 2009 no Projeto Vitrine Cultural e cumpriu temporada até 2010 na 
capital. O grupo também esteve em cartaz nos últimos dois anos com Agreste, peça 
que estreou em 2004 e já realizou mais de 600 apresentações. Participou do Festival 
Internacional de Teatro no Chile em 2005 e representou o Brasil na Copa da Cultura 
em Berlim em 2006. Mais de sessenta atores já passaram pela Cia., sendo que seu 
núcleo artístico atual é formado pelo diretor Marcio Aurélio e pelos atores Paulo 
Marcello e Joca Andreazza. 

 
Música: Tom Zé 
Nascido Antonio José Santana Martins, no recôncavo baiano, consagrou-se como 
Tom Zé e ficou caracterizado por sua forte ligação com a cidade de São Paulo. Tanto 
que, em 1968, levou o primeiro lugar no IV Festival de Música Popular Brasileira, da 
TV Record, com a canção São Paulo, Meu Amor. Neste mesmo ano gravou seu 
primeiro disco (Tom Zé – Grande Liquidação) e integrou o grupo de artistas que 
realizou o álbum definidor do movimento tropicalista, Tropicália ou Panis et Circensis, 
eleito pela versão brasileira da revista Rolling Stone como o segundo melhor disco 
brasileiro de todos os tempos. O trabalho do artista figura nas mais seletas listas 
musicais, como a compilação “The Best of Tom Zé”, único álbum brasileiro entre os 
dez discos mais importantes da década de 90 nos Estados Unidos.  
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