


Apresentação

Luz e escuridão da existência humana emergem em Jackie, solo inspirado na mulher e no mito Jac-
queline Kennedy Onassis. Coreografado pelo português André Mesquita e interpretado pela brasileira 
Fabiana Nunes, este trabalho procura refletir a força de uma mulher que carregou o fardo de um as-
sassinato amplamente midiático e a perda de diversos familiares, mantendo-se visivelmente altiva e 
aparentemente resiliente.
Sua estréia ocorreu em 12 de novembro de 2016 na Cidade das Artes no Rio de Janeiro, com realização 
da Cidade das Artes e produção da KBMK Empreendimentos Culturais.

Sinopse

O solo é livremente inspirado no monólogo de mesmo nome da autora austríaca Elfriede Jelinek, que 
compõe a obra “Prinzessinnendramen” (“Dramas de princesas”) juntamente com outros 4 monólogos 
que retratam a vida de princesas, sejam estas fictícias, reais ou denominadas como tal por conta do pa-
pel que exerceram no mundo, como é o caso de Jackie. Num texto que transita entre ficção e realidade, 
utilizando neologismos e constantes referências à filosofia e à música, Jelinek evidencia a personalida-
de da eterna primeira dama da América, fazendo uma retrospectiva abstrata da vida e do casamento 
com Jack (John Kennedy), bem como dos momentos vividos após o assassinato do marido.
 
Dez anos após ter assistido a encenação da peça teatral Jackie na Alemanha (de Godehard Giese, 
reconhecido realizador do país), o coreógrafo André Mesquita desenvolveu o desejo de concretizar 
um trabalho de interpretação e concretização do texto de Elfriede Jelinek através da dança. Para isto 
ocupou o palco principalmente pela figura da intérprete, minimalista e reflexiva de uma estética de 
movimento abstrata. Mesa, cadeira e luminária como em uma prisão norte-americana compõem o 
espaço, além de uma mala, uma bolsa Chanel, um microfone com fio e tripé e uma peruca loira. A 
música do espetáculo está ali para decorar, para projetar, para sublinhar e materializar emoções, re-
flexos de sensibilidade e conteúdos semânticos que são de natureza linguística. Contudo, a música e a 
dança são em si mesmas movimentos e figurações primordiais do espírito humano que anunciam uma 
ordem de existência mais próxima do mistério da criação do que a linguagem. Nelas ouvimos e per-
cepcionamos aquilo que a atual cosmologia denomina de “ruídos de fundo”, “radiações de fundo” da 
primeira irrupção do vazio. À gramática subjazem as fragmentações e, num sentido vital, as limitações 
da racionalidade cerebral, a queda do homem na lógica.”
 



Justificativa

Passados mais de 20 anos de sua morte, Jackie segue sendo uma referência feminina que transcende 
questões de roupagem e moda. inspirando comportamentos e ressoando um modelo peculiar da po-
sição da mulher no mundo. Elegante, discreta e culta, moldada pela “aristocracia norte-americana”, o 
papel de Jackie foi muito além da “mulher por trás do presidente”. Sua história pública e privada, carac-
terizada por riqueza, traições, tragédias e recomeços inspirou escritores, artistas, mais de 30 biografias, 
peças teatrais, filmes... e pela primeira vez um solo de dança.
Jackie foi uma mulher acima da definição de “bela, recatada e do lar” que investiu na sua originalida-
de, e soube transitar pelas questões que rodeiam a mulher contemporânea ressaltando aspectos como: 
fragilidade, força, autoridade, feminilidade, ponderação e ousadia…
Ao buscar inspiração no texto de Elfried Jealineke, tanto o coreógrafo como a intérprete notaram que 
havia um cruzamento entre esse ícone e questões do momento pessoal da artista. Falar de Jackie é po-
der visitar estados corporais complexos na figura de uma bailarina madura que já experenciou o auge 
de seu desempenho físico e agora pode acessar nuances mais sutis, e ao mesmo tempo reveladoras de 
toda essa ambiguidade de ser mulher.
Poder protagonizar a historia de Jackie trouxe a possibilidade para a artista de consolidar a sua própria 
versão da historia, permitindo que o processo criativo fosse um espaço de ligação e reinterpretação do 
imaginário por detrás da figura de Jackie.
 



Ficha Técnica

Direção e Coreografia - André Mesquita
Intérprete / Bailarina  - Fabiana Nunes
Música – Simon James Phillips
Assist. Dramatúrgica - Godehard Giese
Produção Executiva - Tenara Gabriela
Figurino - Su Tonani
Cenário - André Mesquita e Luiz Kerche
Iluminação - André Mesquita
Montagem e operação de luz - Vilmar Olos
Coordenação Técnica - Thiago Piquet e Luiz Kerche
Assistente de Coreografia - André Liberato
Visagismo - Emilien Blanchard 
Fotógrafo - Jonas Vaz/Teresa Filmes e Alexandre Maia 
Diretor de Fotografia - Gabriel Fontes/Teresa Filmes
Contrarregra - Felipe Billé
Produção - KBMK Empreendimentos Culturais



Proponente – KBMK Empreendimentos Culturais

A KBMK Empreendimentos Culturais é uma empresa que atua na área cultural, seja nas artes cênicas, 
nas artes visuais ou na elaboração de livros. Suas atividades são desenvolvidas através dos mais altos 
padrões de qualidade artística, proporcionando respeito ao público e agregando valor aos seus patro-
cinadores. Engajada com acessibilidade e democratização, a KBMK agrega arte e cidadania, qualidade 
e possibilidade, sonho e realização, tornando-se uma empresa que gera conteúdo, pulsa desafios e 
transpira arte.

Seus projetos desenvolvidos nos últimos 3 anos são:

“COMISSÃO DE FRENTE DO G.R.E.S. ACADÊMICOS DO GRANDE RIO” - Produção artística e 
de logística. (2015, 2016 e 2017).

 “ESCALENO” (2016) - espetáculo realizado com o patrocínio da CEG - Gás Natural Fenosa, do Go-
verno do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Cultura e da Lei Estadual de Incentivo à Cultura 
do Rio de Janeiro, junto à Companhia de Ballet da Cidade de Niterói.

“JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016” – Eventos de Entretenimento nas arenas olímpicas do Rio de janeiro.

 “SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO” (2015) – espetáculo realizado com o patrocínio da CEG 
- Gás Natural Fenosa, do Governo do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Cultura e da Lei Es-
tadual de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro, junto à Companhia de Ballet da Cidade de Niterói. 

“CASA DE CARII” (2014) - Em parceria com a prefeitura de Niterói e a Fundação de Arte de Niterói, 
este espetáculo de dança contemporânea da Companhia de Ballet da Cidade de Niterói, transita nas 
silhuetas da cidade do Rio de Janeiro, seus ritmos e sua dinâmica. Teve sua estreia no mês de julho 
de 2014, no Teatro Municipal de Niterói (RJ). Foi contemplado com o Prêmio FUNARTE de Dança 
Klauss Vianna 2014 e o patrocínio de O Boticário na Dança 2016.

“ESCOLA BOLSHOI - ARTE E CIDADANIA” (2014) – Livro de cunho artístico cultural que revela 
o dia a dia dinâmico da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, contados através das histórias, origens e 
emoções de seus alunos e suas famílias. Este projeto obteve o patrocínio do Ministério da Cultura, da 
Copper Trading, da Schulz, através da Lei Federal de Incentivo a Cultura – Lei Rouanet. 

“COPA DO MUNDO” – FIFA 2014” - Eventos de entretenimento nos camarotes dos estádios.

“ROMEU E JULIETA” (2013) - Espetáculo de dança contemporânea que teve o patrocínio do Minis-
tério da Cultura, da CEG e da Prefeitura de Niterói através da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei 
Rouanet. 

“BREVE ANUNCIAÇÃO” (2013) - Espetáculo teatral criado a partir do poema de Thereza Christina 
Rocque da Motta. Ambientado na década de 40, apresenta os atores Jean Cândido Brasileiro e Helena 
Hamam sob a direção de João Corrêa. Sua estreia ocorreu no Solar do Jambeiro, em Niterói - RJ, no 
mês de junho de 2013.

“NUDE” (2013) – Exposição de 21 imagens desenvolvidas pelo artista Henrique Pontual que, através 
de uma técnica pessoal de produção de imagens, produz fotografias e esculturas com uma suavidade 
visual tamanha que parecem desenhos feitos a lápis sobre uma superfície branca. Esta exposição ficou 
em cartaz no Centro Cultural da Justiça Federal, no Rio de Janeiro (RJ), entre janeiro e fevereiro de 
2013.



Direção e Coreografia - André Mesquita
Português, formado na Academia de Dança Contemporânea de Setúbal e na Companhia Nacional 
de Bailado (Lisboa). Coreografou companhias como o Ballet Real da Flandres (Antuérpia), Balé da 
Cidade de São Paulo, Ballet da Cidade de Niterói, Danish Dance Theater (Copenhague), Companhia 
Portuguesa de Bailado Contemporâneo, Tanz Luzern Theater (Suíça), entre outros. Em 2009 ganhou o 
prêmio Uncontainable II do Ballet Real da Flandres e também no 13th International Solo-Tanz-The-
ater Festival de Estugarda. Foi artista residente no Centro Cultural do Cartaxo (2007/2011) e no Tea-
tro Viriato (2013/2015). Autor da peça Salto, premiada pela Sociedade Portuguesa de Autores como 
melhor coreografia de 2014. A crítica portuguesa e estrangeira tem conferido rasgados elogios ao seu 
trabalho por força da qualidade sensitiva e originalidade.

Intérprete Bailarina - Fabiana Nunes 
Bailarina formada pela Escola Brasileira de Artes e licenciada em Dança pela UniverCidade. Inte-
grante da Companhia de Ballet da Cidade de Niterói (CBCN). Foi convidada a participar do Balé da 
Cidade de São Paulo e integrou também o DeAnima Ballet (RJ), sob direção de Richard Cragun e a 
Companhia de Dança Rio (RJ), dirigida por Angela Ferreira e Diana Tomaseting. Trabalhou como 
solista com os seguintes coreógrafos: Andonis Foniadakis, Itzik Galili, Caytano Soto, Gagik Ismailian, 
Pedro Goucha, Rodrigo Pederneiras, Henrique Rodovalho, Luís Arrieta, Susana Yamauchi, Luiz Fer-
nando Bongiovanni, Ana Vitória, Roberto Oliveira, Renato Vieira, Bruno Cezário, Glaidson Vigne. 
Faz parte da Cia Renato Vieira. Professora e ensaiadora da CBCN. Participa de projetos independentes 
em processos e concepção coreográfica. Ministra oficinas de dança contemporânea, por várias cidades 
brasileiras.

Assistente de Coreografia - André Liberato
Graduado em Dança pela UNICAMP, em 2006. Criou o grupo Voluta com mais três bailarinos, ten-
do recebido prêmio estímulo (1° lugar) no festival de Londrina em 2007, com a coregorafia P.O.Co.
Ce.R (Procedimento organizado que conduz a um certo resultado). Em 2009 e 2010 recebeu prêmio 
máximo (1° lugar) no festival de Joinville na categoria Grupo Contemporâneo Avançado, com as co-
reografias A fluir e Séquito. Ingressou no núcleo artístico Cia. Fragmento de Dança, sob direção de 
Vanessa Macedo, no ano de 2007, para atuar no espetáculo “Sob a Nudez dos Olhos”, inspirado na obra 
“Ensaio sobre a cegueira” de José Saramago, contemplado pelo edital de fomento à dança, com o qual 
se apresentou também pelo circuito do 3º SESI Dança 2008. Em 2011 passa a integrar a Cia. de dança 
Siameses sob direção de Maurício de Oliveira; Integrou em 2012 o grupo Mov_ola dirigido por Alex 
Soares na cidade de São Paulo; Passou a integrar a Companhia de Ballet da Cidade de Niterói/RJ em 
agosto de 2014.

Produção Executiva - Tenara Gabriela 
Sócia-diretora da KBMK Empreendimentos Culturais, sendo a responsável pela coordenação e elabo-
ração dos projetos da Empresa. Atua, também, como produtora executiva da Companhia de Ballet da 
Cidade de Niterói (CBCN) e foi produtora da premiada Comissão de Frente do G.R.E.S. Unidos da 
Tijuca (2011-2014), atualmente produz a Comissão de Frente do G.R.E.S. Acadêmicos do Grande Rio 
(2015-2017) . É formada em licenciatura em dança pela UniverCidade (RJ/2009) e pela Escola Estadu-
al de Danças Maria Olenewa (RJ/1992), participou de cursos livre em produção cultural pela ZUCCA 
Produções e Nova Criativa Social. Foi bailarina da Companhia de Ballet da Cidade de Niterói desde a 
sua fundação, em 1992, onde teve a oportunidade de trabalhar com os mais renomados coreógrafos.



Coordenação Técnica e Logística - Thiago Piquet 
Formado no curso de Produção Cultural da Universidade Federal Fluminense (UFF). Mestrando no 
Programa de Pós-Graduação da UFF, no curso de Estudos Contemporâneos das Artes. Coordenador 
de Produção da Cia de Ballet da Cidade de Niterói (2013-2017), onde já trabalhou em três projetos 
patrocinados através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro, cujos patrocinadores 
foram CEG e O Boticário na Dança e o Prêmio FUNARTE de Dança Klauss Vianna 2014. Atua em 
produções junto à KBMK Empreendimentos Culturais, onde aprovou o projeto “Em Outro Lugar”, no 
edital do O Boticário na Dança que também utiliza a Lei do ICMS, e realizou a produção local, no Rio 
de Janeiro, do espetáculo “Tubo Ensaio Reconfigurado” da Cia de Dança Masculina Jair Moraes, de 
Curitiba-PR, que aconteceu no espaço Caixa Cultural em 2015.

Cenografia - Luiz Kerche
Paulistano, é sócio- diretor da KBMK e responsável pela produção executiva e captação de recursos 
dos projetos, onde atua nas artes cênicas, nas artes visuais e na elaboração de livros.
É  licenciado  em   Educação   Física   pela   Universidade  de  Santo   Amaro (UNISA).
Atualmente é bailarino integrante da Companhia de Ballet da Cidade de Niterói, já tendo participado 
das seguintes companhias: Cisne Negro Companhia de Dança, da Watt’s Companhia de Dança, De 
Anima Ballet Contemporâneo e da Ópera Brasil.
De 2011 a 2014 foi responsável pela produção e desenvolvimento da cenografia da premiada Comis-
são de Frente da Escola de Samba Unidos da Tijuca e atualmente, da Comissão de Frente da Escola de 
Samba do Acadêmicos da Grande Rio. Junto com André Mesquita, assina a cenografia do espetáculo 
“Jackie”, realizado na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.

Figurino - Su Tonani
Produtora de moda, fez assistência de figurino para o styslist Antonio Frajado, Marcelo Pies, Jose 
Camarano, Leo Neves e para a figurinista Beth Filipecki e Gogoia Sampaio, percorrendo as áreas da 
publicidade, da moda e da dramaturgia. Iniciou como produtora de moda do longa “Os Penetras” do 
diretor Andrucha Waddington, em 2012. Fez a primeira e segunda temporada da peça “Sonho para 
dois”, a peça “Cartas de amor ao Próximo”, “Entre uma balada é um Blues, dentre outros títulos. Tra-
balhou em diversas campanhas publicitárias para empresas como Avon, Tim, Tresemmé, Casas Bahia, 
dentre outras. Na TV, assina o figurino do programa Bela Cozinha e assinou algumas temporadas dos 
programas Santa Ajuda e Super Bonita. No momento, integra a equipe da figurinista Gogoia Sampaio 
na novela Velho Chico, da Rede Globo.



Elementos Cenográficos, Sonorização e Iluminação:

A necessidade da sonorização é: PA’s direcionados para a plateia e Retorno para o palco. Utilizamos 
CDJ para reprodução do som e microfones apenas nos horários de ensaio.

Cenário:
- Mesa com pés de ferro e tampo de madeira – 1,70m x 0,80m x 0,75 (altura) > Obs: dobrável, cabe 
dentro da mala;
- 1 mala com rodinhas feita em madeira (1,0m x 0,90m);
- 1 cadeira de madeira;
- 1 luminária suspensa;
- 1 suporte para microfone;
- 1 microfone sem fio (cênico);
- 1 peruca loira (estilo Marilyn Monroe);
- 1 carrinho de controle remoto.

Iluminação:
- 12 par 64 F2
- 6 fresnéis 1000w
- 4 elipsoidais ETC 25/50˚ 
- 4 planos convexos (PC) 1000w 
- 1 máquina de fumaça DMX



Link do Vídeo 

https://vimeo.com/195030250

Contato

KBMK Empreendimentos Culturais
contato@kbmk.com.br

Luiz Kerche - +55 (21) 98810 - 8236
luizkerche@yahoo.com.br

Tenara Gabriela - +55(21) 98810 - 7955
tenaragabriela@yahoo.com.br








